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Abstrakt
Tato práce se zabývá německou zahraniční kulturní politikou v ČR na příkladu podpory
německého jazyka. V práci je popsán jak celkový koncepční vývoj německé zahraniční
kulturní politiky, tak podpora němčiny v ČR od roku 1989 do roku 2014 na základě
činnosti tří německých institucí: Centrály pro zahraniční školství (ZfA), GoetheInstitutu a Německé akademické výměnné služby (DAAD). Zkoumané období je
rozděleno na dvě části do roku 1999 a od roku 2000, protože práce vychází
z předpokladu, že přibližně od roku 2000 dochází v německé politice podpory jazyka ke
kvalitatitvním i kvantitativním proměnám. Práce vedle toho sleduje vývoj celkové
německé zahraniční kulturní politiky a hledá jeho dopady v reálných opatřeních v ČR.
Po 90. letech 20. století, kdy byla němčina v ČR a celé střední a východní Evropě
masivně podporována, dochází od roku 2000 spíše k útlumu. Dáno je to klesajícím
zájmem o tento region i poklesem významu, který byl podpoře němčiny přičítán.
Zároveň ovšem dochází i k rapidnímu poklesu lidí, kteří se v ČR učí německy.
V posledních letech se tak němečtí aktéři snaží proti tomuto trendu působit a znovu více
podporovat a především propagovat německý jazyk. Tyto snahy lze interpretovat jako
snahu o šíření německé soft power v návaznosti na pokles německého vlivu ve světě.

Abstract
This thesis deals with German foreign cultural policy in the Czech Republic after 1989
in relation to the promotion of German language promotion. The thesis describes both
the development of the conceptions of German foreign cultural policy and the
promotion of German language based on activities of three German institutions: Central
Agency for German Schools Abroad (ZfA), Goethe-Institut and German Academic

Exchange Service (DAAD). The research period is divided in two parts –before 1999
and since 2000, because the thesis assumes that there have been changes concerning
quantity and quality of German policy regarding language promotion since about 2000.
In addition the thesis searches for the effects on the real measures in the Czech Republic
concerning the conceptual changes in German policy. After the 90´s when the German
was promoted massively in the Czech Republic as well as in the whole region of Central
and Eastern Europe, the promotion of German has been rather declining since 2000. It is
given by the lowering interest in the region just as by the lower importance that was
attributed to the promotion of German. Simultaneously the number of people learning
German in the Czech Republic has fallen rapidly. Lately the German actors have tried to
counteract this trend by renewing their effort in promotion and advertising of the
German language. At the end the thesis attempts to interpret each period and selected
measures of German language promotion with the help of theoretical concepts soft
power and transactionalism.
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Úvod
„Wer Deutsch spricht, kauft auch eher deutsch“, napsal v 80. letech vedoucí
kulturního oddělení na ministerstvu zahraničních věcí Spolkové republiky Německo
(SRN) Berthold C. Witte.1 Není sice prokázáno, že člověk, který mluví německy,
nakupuje i německé výrobky, přesto je hojně rozšířené přesvědčení, že skrze znalost
jazyka si člověk buduje pozitivní vztah i k dané zemi. Stejně tak jako jiné velké a silné
státy má i Německo zájem o to, aby jeho jazykem mluvili i lidé mimo jeho území.
Šíření a podpora německého jazyka v zahraničí je tak už od počátku neodmyslitelnou
součástí německé zahraniční kulturní politiky (Auswärtige Kulturpolitik, ZKP). Tak
jako nelze zbavit kulturu jazyka, nelze ani přemýšlet o ZKP bez podpory jazyka. ZKP
ovšem nepředstavuje pouhou podporu kultury a jazyka v zahraničí, ale je uznávanou
plnohodnotnou složkou německé zahraniční politiky a sleduje i její cíle.
Tato práce se zabývá německou ZKP v České republice od roku 1989 do roku
2014 (potažmo Československu do roku 1992) na příkladu podpory německého jazyka.
Po rozpadu sovětského bloku se stalo Německo hlavní zemí, která se angažovala
v transformačních a demokratizačních procesech v tomto regionu. Právě zahraniční
kulturní politika byla významným instrumentem těchto snah i šíření německé soft
power. V zemích bývalého východního bloku zaujímala němčina tradičně silné
postavení a dodnes zde žije určitý počet příslušníků německé menšiny. Po vzniku dvou
německých států sem mířila v první řadě jazyková podpora Německé demokratické
republiky (NDR), která do velké míry znemožňovala SRN se v regionu intenzivněji
angažovat. Nelze ovšem ani tvrdit, že by kulturní spolupráce vůbec neexistovala. Školní
výuce sice dominovala ruština, ale z řady průzkumů vyplývá, že němčina zůstala
důležitým dorozumívacím jazykem východního bloku, zejména mezi starší generací.2
Po roce 1989 pak v tomto regionu obrovsky narostl zájem o německý jazyk a stoupal
počet lidí učících se německy. V roce 1994 se asi z 20 milionů lidí na celém světě, učilo
německy asi 13,5 milionu v zemích střední a východní Evropy.3 Někteří proto dokonce
doufali, že by němčina mohla znovu zaujmout postavení jako lingua franca tohoto
regionu, za kterou byla považována v minulosti. Podpora němčiny ve státech střední a
1

„Kdo mluví německy, ten také spíše nakupuje německé zboží.“ (Berthold C. Witte „Was ist mit der
deutschen Sprache los“, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 8. června 1987).
2
Ulrich Ammon, Die internationale Stellung der deutschen Sprache (Berlin; New York: Walter de
Gruyter, 1991), 125-137.
3
„Bericht der Bundesregierung zur Auswärtigen Kulturpolitik 1994/95“, 5, IfA,
http://www.ifa.de/fileadmin/pdf/aa/akbp_bericht1994-95.pdf (staženo 29. 9. 2015).
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východní Evropy (SVE), státech na území bývalého Sovětského svazu i státech
jihovýchodní Evropy se stala prioritou německé ZKP a spolková vláda na ní vyčlenila i
zvláštní finanční prostředky. Přehnaná očekávání ale němčina ve střední a východní
Evropě nenaplnila. Brzy bylo jasné, že nemůže soupeřit s angličtinou. Stále ale mohla
bojovat o pozici druhého cizího jazyka.
Česká republika se nabízí jako zajímavý případ z mnoha důvodů. Po staletí vedle
sebe na českém území žili Češi a Němci a mezi obyvateli byl hojně rozšířený českoněmecký bilingvismus. V dobách habsburské monarchie měla němčina dominantní
postavení jako jazyk vzdělanců (až do 80. let 19. Století) i státních úředníků. Po vzniku
Československa

zůstala

důležitým

jazykem

vzhledem

k obchodním

stykům

s Německem a následnickými státy monarchie. Němčina byla samozřejmě masivně
prosazována za období nacistické okupace, což na její image zanechalo negativní stopu.
Po konci druhé světové války její význam podstatně poklesl. To bylo dáno jednak
vyhnáním německého obyvatelstva z území Československa a jednak podporou ruštiny
jako prvního cizího jazyka.4 Nelze opomenout ani to, že Česká republika je sousední
zemí Německa a jejich společná hranice tvoří asi jednu třetinu státní hranice ČR.
Společně s Rakouskem to činí asi 56% státní hranice ČR. Znalosti němčiny jsou tak
praktickou výhodou v příhraničních regionech.
Po roce 1989 v ČR prudce narostl počet žáků, kteří se učili německy, a až do
roku 1998 jich bylo dokonce více než těch, kteří se učili anglicky.5 Česká republika byla
na první příčce na světě, co do počtu lidí učících se německy v poměru k počtu
obyvatel.6 Od té doby ovšem dochází k dlouhodobému poklesu.7 V posledních letech
přitom z řad většiny německých firem jasně zaznívá, že je pro ně znalost němčiny u
jejich zaměstnanců důležitá. V roce 2014 hodnotilo jen 12% těchto firem dostupnost
německy hovořících zaměstnanců jako dobrou, asi polovina dostupnost hodnotila přímo
negativně. Německo je pro ČR největším hospodářským partnerem a v ČR se nachází

4

Marek Nekula, „Deutsch als Europasrpache aus tschechischer Sicht“, in Die deutsche Sprache in der
Europäischen Union. Rolle und Chancen aus rechts- und sprachwissenschaftlicher Sicht, ed. Christian
Lohse. (Baden-Baden: Nomos, 2004), 129-130.
5
Databáze ÚIV, statistiky o „žácích učících se cizí jazyky ve školním roce 1991/1992 až 2002/2003“.
6
StADaF, Deutsch als Fremdsprache: Erhebung 2000, (Berlin; Bonn; Köln; München: StADaF, 2003),
2, https://www.goethe.de/mmo/priv/60112-STANDARD.pdf (staženo 12. 10. 2015).
7
Databáze MŠMT, statistiky o „školách, žácích učících se cizí jazyky ve školním roce 2003/04 až
2014/15“.
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více než 6000 německých a rakouských firem, které dohromady vytvářejí přes 150 000
pracovních míst.8
Podpora jazyka je v rámci německé ZKP chápána jako průřezový úkol a je tak
do jisté míry přítomna téměř v každé formě kulturní politiky jako jsou například
divadelní představení, promítání německých filmu, diskuze s německými odborníky
nebo rozhlasové vysílání. Proto je nutné ji pro účely této práce konkrétněji vymezit.
Daný rozsah práce neumožňuje pokrýt všechny zahraniční aktivity Německa, které více
či méně přímo slouží k podpoře nemčiny. Vznikl by pouze dlouhý seznam těchto
činností bez prostoru pro podrobnější analýzu. Nelze se ani stoprocentně opřít o
samotné německé koncepce ZKP, protože i v nich se jednotlivé oblasti podpory
němčiny překrývají a není zachovávána jednotná definice toho, co všechno tato podpora
zahrnuje. Práce se proto zaměřuje jen na vybrané německé instituce ZKP a jejich
vybranné činnosti významně přispívající k podpoře němčiny v zahraničí. Jedná se
zaprvé o Centrálu pro zahraniční školství (ZfA, Zentralstelle für Auslandsschulwesen),
která pokrývá podporu němčiny v oblasti primárního a sekundárního vzdělávání,
zadruhé o Goethe-Institut (G-I), který např. zajišťuje jazykové kurzy nebo se věnuje
vzdělávání učitelů němčiny, a zatřetí se jedná o Německou akademickou výměnnou
službu (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD), která se v souvislosti
s podporou němčiny zaměřuje především na zahraniční instituty germanistiky,
německojazyčné obory a udílí různá stipendia. Tyto organizace se dohromady
s německým ministerstvem zahraničních věcí sdružují v rámci grémia Netzwerk
Deutsch, jež koordinuje podporou němčiny v zahraničí.9 Zástupci ZfA, G-I, DAAD a
německého velvyslanectví se v rámci lokální skupiny Netzwerk Deutsch setkávají i
v ČR, kde sdílí svoje zkušenosti a koordinují další postup.
Jak již bylo řečeno, existuje celá řada německých organizací a iniciativ, které
svými aktivitami přímo nebo nepřímo podporují německý jazyk, ale kvůli omezenému
rozsahu práce nejsou jejím předmětem.10 Činnost jednotlivých aktérů se také často
překrývá nebo spolu aktéři spolupracují. Vedle německých institucí působí na tomto

8

Vladimír Plesník, „Německým firmám chybí šprechtící lidé“, Právo, 5. února. 2015.
BVA-ZfA, ABC des Auslandschulswesens (2013), 12,
http://www.bva.bund.de/DE/Organisation/Abteilungen/Abteilung_ZfA/DieZfA/ABC/ABC.pdf?__blob=p
ublicationFile&v=3 (staženo 13. 3. 2016).
10
Například.: Deutsche Welle (DW), Pedagogická výměnná služba (PAD, Pädagogischer
Austauschdienst) při konferenci zemských ministrů (Kultusministerkonferenz), Odborný spolek němčina
jako cizí jazyk (FaDaF, Fachverband für Deutsch als Fremdsprache), TestDaF-Institut nebo soukromé
nadace a organizace jako například Robert-Bosch-Stiftung.
9

5

poli i bilaterální a české organizace jako např. Koordinační centrum česko-německých
výměn mládeže Tandem, Česko-německý fond budoucnosti nebo Spolek germanistů a
učitelů němčiny (SGUN). Pro úplný přehled o jazykové politice, jakou Německo v ČR
uplatňuje, by bylo také nutné vzít na vědomí i iniciativy na podporu češtiny v Německu.
Ochota učit se jazyk svého souseda sehrává důležitou roli ve vzájemných vztazích a
zároveň je ukazatelem naplňování principu vícejazyčnosti, který je v Evropské unii
dlouhodobě prosazován. Situace češtiny v SRN, stejně tak jako vnitřní jazyková politika
ČR bude ovšem vzhledem k danému rozsahu práce zmíněna jen okrajově. Předmětem
práce není ani činnost ostatních německojazyčných států, přestože i tu je třeba při
posuzování celkového vývoje postavení němčiny v ČR brát v úvahu.

Cíle práce
Tato práce si klade za cíl popsat a analyzovat, jakým způsobem podporovalo
Německo v České republice německý jazyk v období 1989 až 2014 na základě činnosti
tří vybraných aktérů. Zkoumané období je přitom rozděleno do dvou částí, a to od roku
1989 do roku 1999 a od roku 2000 do roku 2014. Lze totiž předpokládat, že od roku
2000 dochází k větším proměnám daných novou německou koncepcí ZKP i celkovou
proměnou vztahu SRN ke střední a východní Evropě. Jako konečný rok byl zvolen rok
2014 kvůli omezené zpracovanosti nejaktuálnějších dat a s ohledem na možný vliv
uprchlické krize na ZKP po roce 2014. Práce nadto sleduje koncepční vývoj celé
německé ZKP a chce zjistit, zda lze tento vývoj sledovat i v konkrétních opatřeních a
výsledcích v ČR. Cílem práce je tedy identifikovat hlavní vývojové tendence v 19891999 a v letech 2000-2014 a navzájem je porovnat. Kromě toho se práce pokusí
identifikovat momenty, ve kterých lze německou politiku interpretovat pomocí
konceptu soft power nebo pomocí konceptu transakcionismu.
Základními výzkumné otázky jsou:
1. Odráží se v německé politice podpory německého jazyka v České republice
celkový koncepční vývoj německé zahraniční kulturní politiky? V čem tento
vývoj podporu německého jazyka modifikuje?
2. Dochází od roku 2000 ke kvalitativním a kvantitativním změnám německé
jazykové podpory v České Republice?
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Metodologie a metody
Z metodologického hlediska se jedná o empirickou studii, která není zatížena
teoretickými modely. Hlavním způsobem výzkumu je systematický popis, jehož cílem
je zmapovat dosud neprozkoumanou část reality a sesbírat nová nebo méně známá
empirická data, která mohou později sloužit k další analýze, testování či tvorbě
obecnějších teorií a hypotéz. Jak říká Beneš a Císař, pracuje proto popisná práce
především s primárními zdroji a klade si zejména otázky typu „co“ (detaily) a „jak“
(průběh).11 Tomu odpovídá charakter této práce, jejímž předmětem je vývoj německé
zahraniční jazykové politiky v ČR v období 1989-2014. Práce přitom popisuje tento
vývoj na základě činnosti vybraných německých institucí zaměřujících se na podporu
německého jazyka v zahraničí. Jejím hlavním přínosem je shromáždění a uspořádání
dat, která doposud k danému tématu nebyla zpracována jednotně a pro celé období.
Vysvětlit to lze jak velkou pluralitou aktérů německé ZKP a celkovou heterogenitou
jazykové politiky SRN i ČR, tak i s tím související obtížnou dostupností některých dat.
Přestože se jedná v první řadě o práci deskriptivní, doplňkově se v práci objevují dva
teoretické koncepty – soft power a transakcionismus. Pomocí těchto konceptů se práce
v závěru pokouší volně interpretovat některé momenty zkoumaného případu. Použití
teoretických konceptů ovšem není hlavním cílem této práce.
Metodickým těžištěm je analýza primárních zdrojů, při které jsou vzhledem
k typu pramenů kombinovány jak kvalitativní tak kvantitativní metody. Zaprvé práce
využívá obsahovou analýzu, která slouží především při posuzování vládních a jiných
politických dokumentů. Uplatňována je také při posuzování dalších pramenů, jako jsou
různé publikace a ročenky zprostředkujících organizací, které hovoří o jejich činnosti.
Podstatnou část pak tvoří analýza různých kvantitativních dat získaných ze statistik
Goethe-Institutu, DAAD, ZfA, ministerstva školství, mládaže a tělevýchovy ČR
(MŠMT), spolkové vlády, apod. Všechna empirická data jsou uspořádána do zvolených
dvou časových období (1989-1999 a 2000-2014) a následně mezi sebou porovnána.
Kvůli obtížné dostupnosti dat, práce v některých případech využívá více zdrojů pro
jeden a ten samý případ nebo pracuje s údaji jen pro některé roky. Při interpretaci dat je
ale vždy brán zřetel na tato omezení. Analýza pramenů je pak doplněna o poznatky
z odborných publikací nebo jiných vyjádření odborníků.

11

Ondřej Císař a Vít Beneš, „Výzkumný rámec a jeho prvky“, in Metodologie výzkumu politiky, eds. Vít
Beneš a Petr Drulák (V tisku, 2016), 21-22.
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Je třeba zdůraznit, že práce nemá ambici přesně určovat příčiny vývoje
německého jazyka v ČR a jiné kauzální vztahy, ani hodnotit úspěšnost jednotlivých
opatření německé ZKP na podporu jazyka. Na daný vývoj působí mnoho navzájem se
ovlivňujících faktorů (česká legislativa výuky cizích jazyků, mezinárodní postavení
němčiny, vnitřní jazyková politika Německa, aktivity dalších německojazyčných států
aj.)12, a jedná se tedy o oblast vysoce komplexní. Vzhledem k rozsahu práce lze zmínit
tyto další faktory jen okrajově.
Pro lepší vhled do zkoumané problematiky vedla autorka práce osobní
rozhovory s několika představiteli německé ZKP, které pomohly k hlubšímu pochopení
jejího reálného fungování v praxi. Jednalo se o rozhovory s vedoucím kulturního
referátu německé ambasády v ČR Dr. Thomasem Motakem, s vedoucím pražského
Informačního centra DAAD Dr. Christophem Heinzem, bývalou vedoucí centra
Dr. Silke Klein a dalšími zaměstnanci těchto institucí. Kromě toho autorka
komunikovala s dalšími institucemi: G-I v Praze a v Mnichově, Německou školou
v Praze, ZfA v Bonnu a vyslanou poradkyní pro němčinu v Praze, s Tandemem v Plzni
a českým MŠMT. Tato část výzkumu byla důležitá pro zorientování se v tématu a
obzvláště pak pro sběr dat a informací, přestože zcela nepřinesla očekávané výsledky.

Analýza pramenů a literatury
Zahraniční kulturní politika představuje velmi heterogenní oblast bádání a lze
k ní proto přistupovat z pohledu různých vědeckých disciplín jako jsou společenské
vědy, politologie, historie, kulturní vědy, lingvistika, interkulturní komunikace nebo
mediální vědy. V německém prostředí ji po dlouhou dobu nebyla věnována velká
pozornost, stejně tak jako samotné ZKP, první práce vznikají v 60. a 70. letech 20.
století.13 Dlouho se jednalo hlavně o práce historické, politologické nebo

12

Většina odborníků se shoduje, že mezinárodní význam jazyka současně s tím, jakou jazykovou politiku
stát uplatňuje, a to nejen navenek, ale i uvnitř státu, ovlivňuje atraktivitu daného jazyka, a tedy i zájem o
něj ze strany potenciálních studentů. Mezinárodní význam/ postavení jazyka lze obecně měřit na rozsahu
mezinárodní komunikace v daném jazyce. Znamená to, že čím častěji spolu příslušníci různých národů
(potažmo států) komunikují v daném jazyce, tím stoupá jeho mezinárodní postavení. Nemusí se přitom
jednat jen o komunikaci mezi osobami, ale také mezi jednotlivými institucemi a organizacemi. Dalšími
faktory může být: Kolik lidí používá daný jazyk jako úřední, pro kolik lidí je mateřštinou nebo kolik lidí
se jazyk učí jako cizí jazyk. (Ammon, Die Stellung der deutschen Sprache in der Welt, 18-19.)
13
Např. Richard Martinus Emge, Auswärtige Kulturpolitik: Eine soziologische Analyse einiger ihrer
Funktionen, Bedingungen und Formen (Berlin: Duncker & Humblot, 1967); Manfred Abelein, Die
Kulturpolitik des Deutschen Reiches und der Bundesrepubik Deutschland (Köln; Opladen: Westdeutscher
Verlag, 1968); Kurt Düwell, Deutschlands Auswärtige Kulturpolitik 1918-1932: Grundlinien und
Dokumente (Köln: Bröhlau, 1976).
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společenskovědní. Ještě v roce 2002 proběhla konference s názvem „Auwärtige
Kulturpolitik – ein Stiefkind der Forschung?“ pořádaná Institutem pro zahraniční vtahy
ve Stuttgartu (Institut für Auslandsbeziehungen, IfA), která si kladla otázku nakolik je
výzkum ZKP upozaděný.14 Dnes už tyto pochybnosti můžeme vyvrátit, protože se
v německém prostředí rozrůstá počet vědeckých i studentských prací, které se ZKP
zabývají. Současně se také rozšiřuje rozsah vědeckých disciplín, které o téma jeví
zájem. Zajímavé je, že nezanedbatelná část publikací, pochází od bývalých, tehdejších
nebo současných expertů z praxe (například vedoucích kulturního oddělení na
ministerstvu zahraničí).15 I v globálním a českém kontextu můžeme v posledních letech
zaznamenat zvýšený zájem o témata, která se se ZKP prolínají, jako je například veřejná
diplomacie nebo Nation branding.
Tato práce se opírá především o německou literaturu k zahraniční kulturní
politice. Prvním a doposud nepřekonaným komplexním dílem je sborník od K.J. Maaße
Kultur und Außenpolitik, který v roce 2015 vyšel už ve třetím přepracovaném vydání
(1.vyd 2005). Sborník obsahuje teoretické příspěvky, kapitoly o historii, jednotlivých
tematických oblastech ZKP, národních a mezinárodních aktérech, ZKP několika
vybraných zemí i stavu ve vědě a výzkumu. Autoři příspěvků pocházejí z různých oborů
a dílo tak nabízí skutečně interdisciplinární pohled na dané téma. Kniha Kultur und
Außenpolitik je také stěžejní literaturou pro tuto diplomovou práci. Práce vychází z
teoretických kapitol C. Auer, A. Srugies A M. Löffelholze16, K.-J. Maaße17 nebo V.
Andrei s V. Rittbergerem.18 Právě příspěvek Andrei a Rittbergera je jedním z prvních
pokusů o vysvětlení německé ZKP nebo zahraniční jazykové politiky pomocí teorií
zahraniční politiky a mezinárodních vztahů. Navazuje přitom na disertaci Vereny
14

Gerd Ulrich Bauer, „Kein Stiefkind mehr – Die Auswärtige Kulturpolitik in Forschung und Lehre“, in
Kultur und Außenpolitik: Handbuch für Wissenschaft und Praxis, ed. Kurt-Jürgen Maaß (Baden-Baden:
Nomos, 2015), 410.
15
Např. Berthold C. Witte, vedoucí kulturního oddělení MZV SRN (1983-1991), Lothar Wittman,
vedoucí kulturního oddělení MZV SRN (1992-1995), Werner Wendt, vedoucí oddělení kultury a
komuikace na MZV SRN (2010-2012), Horst Harnischfeger, generální tajmeník Goethe-Institutu (19761996, 2003), K.-J. Maaß, generální tajemník ifa (1998-2008).
16
Claudia Auer, Alice Srugies a Martin Löffelholz. „Schlüsselbegriffe der internationalen Diskussion –
Publiv Diplomacy und Soft Power“, In Kultur und Außenpolitik: Handbuch für Wissenschaft und Praxis,
ed. Kurt-Jürgen Maaß (Baden-Baden: Nomos, 2015), 39-46.
17
Kurt-Jürgen Maaß, „Vielfältige Umsetzungen – Ziele und Instrumente der Auswärtigen Kulturpolitik“,
in Kultur und Außenpolitik: Handbuch für Wissenschaft und Praxis, ed. Kurt-Jürgen Maaß (BadenBaden: Nomos, 2015), 47-55.
18
Verena Andrei a Volker Rittberger, „Macht, Interessen und Normen – Auswärtige Kulturpolitik und
Außenpolitiktheorien illustriert am Beispiel der deutschen auswärtigen Sprachpolitik“, in Kultur und
Außenpolitik: Handbuch für Wissenschaft und Praxis, ed. Kurt-Jürgen Maaß (Baden-Baden: Nomos,
2015), 13-38.
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Andrei z roku 2007.19 Teoretická část je ještě doplněna českou publikací Elišky
Tomalové z roku 200720, která představuje první ucelenější českou práci o kulturní
diplomacii. Teoretické koncepty pak vychází z publikace amerického politologa
Josepha S. Nye z roku 200421 a české publikace Petra Kratochvíla, která mimo jiné
pojednává o teorii transakcionismu Karla Deutsche.22
Základem historické kapitoly je kapitola z Maaßova sborníku od historika K.
Düwella.23 O historii ZKP pojednává i řada dalších publikací, které se ale většinou
nezaměřují čistě na historii. Tato práce se opírá ještě například o knihu K.-S. Schulteho
z roku 200024, práci Otto Singera pro Německý spolkový sněm z roku 200325 a článek
Nikolause Werze z roku 199226. Vývoj, dobové tendence a výzvy ZKP a podpory
němčiny komentují také různé příspěvky v odborných časopisech, často i z pera
politických aktérů.27
Vzhledem k tématu podpory jazyka, diplomová práce využívá i literaturu
z oblasti lingvistiky, zejména sociolongvistiky a jazykové politiky. K teoretickému
uchopení samotné podpory německého jazyka byly vedle zmiňované práce Andrei a
Rittbergera použity publikace Ulricha Ammona, kterého lze označit asi za
nejvýznamnějšího

německého

sociolingvistu

systematicky

se

zabývajícího

mezinárodním postavením němčiny a podporou němčiny v zahraničí. Ammon vydal
v roce 1991 obsáhlou publikaci, která poskytuje komplexní a detailní popis

19

Verena Andrei, „Die auswärtige Sprachpolitik der Bundesrepublik Deutschland gegenüber der Mittelund Südosteruopas und in der Europäischen Union: Eine theoriegeleitete Außenpolitikanalyse (doktorská
disertace, Eberhard-Karls-Universität Tübingen, 2007).
20
Eliška Tomalová. Kulturní diplomacie: Francouzská zkušenost (Praha: ÚMV, 2008).
21
Joseph S. Nye, Soft power: The Means To Success In World Politics (Ney York: Public Affairs, 2004);
Nye, Joseph S., The Future of Power (New York: PublicAffairs, 2011).
22
Petr Kratochvíl, Teorie evropské integrace (Praha: Portál, 2008), 66.
23
Kurt Düwell, „Zwischen Propaganda und Friedensarbeit – Geschichte der deutschen Auswärtigen
Kulturpolitik im internationalen Vergleich“, in: Kultur und Außenpolitik: Handbuch für Wissenschaft und
Praxis, ed. Kurt-Jürgen Maaß (Baden-Baden: Nomos, 2015), 57-99.
24
Karl-Sebastian Schulte, Auswärtige Kulturpolitik im politischen System der Bundesrepublik
Deutschland. Konzeptionsgehalt, Organisationsprinzipien und Strukturneuralgien eines atypischen
Politikfeldes am Ende der 13. Legislaturperiode (Berlin: VWF, Verl. für Wiss. und Forschung, 2000).
25
Otto Singer,. Auswärtige Kulturpolitik in der Bundesrepublik Deutschland: Konzeptionelle Grundlagen
und institutionelle Entwicklung seit 1945 (Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, 2003),
https://www.bundestag.de/blob/194114/053b813a91d89a29fa5c2f4ba85c50ae/ausw__rtige_kulturpolitikdata.pdf (staženo 29. 1. 2016).
26
Nikolaus Werz, „Auswärtige Kulturpolitik: Kontinuität oder Wandel?“, in: Außenpolitik: German
foreign affairs review 43, č. 3 (1992): 246-255.
27
Např. Lothar Wittman, „Ein zentrales politisches Anliegen: Förderung der deutschen Sprache im
Ausland“, Forschung & Lehre 3, č. 2 (1996): 69-72; Helmut Glück, „Sprachpolitik ist Kulturpolitik“,
Zeitschrift für Kulturaustausch, 44, č. 4 (1994): 522-528.
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mezinárodního postavení německého jazyka z různých úhlů pohledu.28 Tato kniha je
užitečná zejména proto, že popisuje i postavení němčiny ve východní Evropě a
disponuje i některými tvrdými daty. Obdobnou neméně užitečnou knihu ještě většího
rozsahu pak vydal o 23 let později.29 Obě knihy také obsahují kapitolu přímo o
zahraniční politice šíření a později podpory německého jazyka. Příspěvěk Ulricha
Ammona se objevil i v Maaßově sborníku30, v publikaci DAAD31 nebo na zmiňované
konferenci ifa „Auwärtige Kulturpolitik – ein Stiefkind der Forschung?“.
Situaci němčiny a její výuky ve střední a východní Evropě pak mapuje například
rakousko-německý sborník z počátku 90. let32. Dále je použit článekem o výuce
němčiny ve východní Evropě od Csaba Földese z roku 2003.33 V českém kontextu
existují většinou práce z rukou lingvistů, které se zabývají například jazykovým
managementem němčiny, didaktikou němčiny, nebo obecně jazykovou politikou ČR. Za
významné české autory na tomto poli lze označit například Leoše Housku,34 Marka
Nekulu,35 nebo Víta Dovalila.36 Vedle toho existují publikace věnující se česko-

28

Ulrich Ammon, Die internationale Stellung der deutschen Sprache (Berlin; New York: Walter de
Gruyter, 1991).
29
Ulrich Ammon, Die Stellung der deutschen Sprache in der Welt (Berlin; München; Boston: De Gruyter
Mouton, 2014).
30
Ulrich Ammon, „Denken, Sprechen, Verhandeln – Die deutsche Sprach im internationalen
Wettbewerb“, in Kultur und Außenpolitik: Handbuch für Wissenschaft und Praxis, ed. Kurt-Jürgen Maaß
(Baden-Baden: Nomos, 2015), 101-113.
31
Christian Bode, ed. 20 Jahre Wandel durch Austausch: Festschrift für Prof. Dr. Dr. H.C. mult. Theodor
Berchem, DAAD-Präsident 1988-2007 (Bonn: DAAD, 2007).
32
Rudolf de Cillia a Grete Anzengruber. Fremdsprachenpolitik in Österreich, Mitteleuropa, Osteuropa
(Wien; München: Wien-Dachs-Verlag, 1993).
33
Csaba Földes, „Deutschunterricht und Deutschdidaktik in Ostmitteleuropa“, in Didaktik der deutschen
Sprache: Ein Handbuch. 2. Teilband, ed. Ursula Bredel et al. (Paderborn; München; Wien; Zürich:
Ferdinand Schöning, 2004), 969-981.
34
Např. Leoš Houska, „Deutsch als Fremdsprache“, Informační zpravodaj odvětvového informačního
střediska v oblasti výchova, vzdělávání, školství 7, č. 4 (1990): 81-83; Leoš Houska, „Probleme der
Fremdsprachenunterricht in ČSFR“, in Fremdsprachenpolitik in Österreich, Mitteleuropa, Osteuropa,
eds. Rudolf de Cillia a Grete Anzengruber (Wien; München: Wien-Dachs-Verlag, 1993), 107-110; Leoš
Houska, „Reforma německého pravopisu ve vyučování němčiny v ČR“, Cizí jazyky 43, č. 3/ 4 (1998/ 99):
50-51.
35
Např. Marek Nekula, Jiří Nekvapil a Kateřina Šichová. Sprachen in multinationalen Unternehmen auf
dem Gebiet der Tschechischen Republik (München, Forost, 2005); Marek Nekula, „Deutsch als
Europasprache aus tschechischer Sicht“, in Die deutsche Sprache in der Europäischen Union. Rolle und
Chancen aus rechts- und sprachwissenschaftlicher Sicht, ed. Christian Lohse. (Baden-Baden: Nomos,
2004): 129-130.
36
Např. Vít Dovalil, „Was ist gute Sprachenpolitik? Ein Blick aus soziolinguistischer und
sozioökonomischer Perspektive, in: Germanistische Linguistik und die neuen Herausforderungen in
Forschung und Lehre in Tschechien, eds. Libuše Spáčilová a Lenka Vaňková (Brno: Academicus,
2009): 227-235; Vít Dovalil, „Sind zwei Fremdsprachen in der Tschechischen Republik realistisch? Zu
den aktuellen Problemen der tschechischen Spracherwerbsplanung“, in: Sociolinguistica 24
(Fremdsprachen an den Schulen der Europäischen Union), eds. Ulrich Ammon et al. (Berlin/New York:
Walter de Gruyter, 2010): 43-60.
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německým vztahů, a v posledních letech je patrný i nárůst zájmu o německou zahraniční
kulturní politiku v ČR. Ilustrují to například dvě studentské práce z VŠE z roku 201137 a
2013.38 Obě poskytují poměrně obsáhlý přehled aktivit německé ZKP v ČR, a dotýkají
se tedy i podpory němčiny. Detailnější analýza, která by se zaměřovala pouze na
podporu němčiny ze strany SRN, doposud zpracována nebyla. Můžeme ovšem opět
narazit na lingvistické práce pojednávající o dílčích opatřeních německé politiky jako
např. o proměně zkoušky německého jazykového diplomu.39
Vedle představené literatury je diplomová práce založena na analýze pramenů,
zejména

politických

dokumentů

nebo

ročenek

a

jiných

publikací

různých

zprostředkujících organizací. První skupinu tvoří koncepční dokumenty spolkové vlády
k ZKP, které nám ukazují, jakou politiku jednotlivé vlády chtěly prosazovat a co byly
jejich priority. Co se týká toho, jak pak byla ZKP realizována, vychází práce ze Zpráv
spolkové vlády o ZKP, které vychází pravidelně od roku 1996 a podávají bilanci ZKP
za uplynulé období. Zprávy pojednávají o cílech, instrumentech a jednotlivých
zprostředkujících organizacích ZKP a lze v nich mimo to dohledat například údaje o
rozpočtu nebo jiná statistická data. Dobrým doplněním jsou i odpovědi spolkové vlády
na interpelace v Německém spolkovém sněmu, které poskytují jak politické cíle a
zdůvodnění ZKP a podpory jazyka, tak v některých případech i cenná data a statistiky k
tématu.
Dalším stěžejním zdrojem jsou ročenky a jiné oficiální publikace německých
institucí (G-I, DAAD, Zfa), které disponují velkým množstvím statistik, ale i
všeobecných informací o činnosti. Zmiňované publikace jsou zpravidla dostupné online
pouze přibližně za posledních 10 let. Opatřit starší publikace, které jsou přítomny na
centrálách institucí v Německu, ovšem nebylo ve všech případech možné. Téměř úplně
je pokryta činnost G-I v Praze na základě ročenek z let 1993/94 až 2014/15, které
obsahují statistické údaje o jednotlivých zemích a regionech.40 Činnost DAAD je
zpracováná z novějších ročenek, z bilanční zprávy Hanse Golombka, bývalého vedoucí

37

Lucie Hlobilová, „Kulturní diplomacie – komparace přístupu Francie a Německa v České republice“
(magisterská práce, VŠE, 2011).
38
Lukáš Boček, „Veřejná diplomacie Spolkové republiky Německo v České republice“ (bakalářská práce,
VŠE, 2013).
39
Jana Urbanová, „Srovnávací analýza obsahů německých jazykových zkoušek se zaměřením na zkoušku
Německého jazykového diplomu II“ (magisterská práce, UK, 2008),
40
Ročenky pro roky 1990-92 nebylo možné z mnichovské centrály zapůjčit.
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referátu DAAD „Střední a východní Evropa“ pro období 1963-200941 a dvou knižních
publikací mapující činnost DAAD do roku 2000.42 Nadto činnost jednotlivých
zprostředkujících organizací mapují i jejich internetové stránky, nebo internetové
stránky českých institucí, se kterými spolupracují.
Práce dále vychází ze statistik MŠMT a bývalého Ústavu pro informace ve
vzdělávání (ÚIV) o výuce cizích jazyků, které jsou k dispozici od školního roku
1991/92. Statistiky o německém jazyce ve světě jsou k dispozici od roku 1983, kdy
vzniká Stálá pracovní skupina pro němčinu jako cizí jazyk (Ständige Arbeitsgruppe
Deutsch als Fremdsprache, StaDaF, později Netzwerk Deutsch)43, která koordinuje sběr
dat. Od roku 2000 vydává vždy jednou za pět let souhrnné zprávy, které používají
stejnou metodiku a jsou tak mezi s sebou srovnatelné.44 Ke statistickým údajům je vždy
potřeba přistupovat s určitou opatrností, protože v případě jazyků často nebývá
zohledňován demografický vývoj, tj. například pokles obyvatelstva nebo žáků ve
školách. Údaje se v jednotlivých zdrojích mohou odlišovat, nebo být z části založeny na
odhadech (např. statistiky o střední východní Evropě před rokem 1989).

45

Dále jsou

také využity statistiky o přímých investicích zpracované Českou národní bankou
(ČNB), nebo například statistiky německého Statistického spolkového úřadu
(Statistisches Bundesamt, Destatis).

Struktura práce
První kapitola je věnována vymezení pojmů zahraniční kulturní politika a
jazyková podpora v zahraničí a představení teoretických konceptů. Druhá kapitola
stručně pojednává o historickém vývoji německé ZKP a podpoře/ šíření německého
41

Hans Golombek. Die Zusammenarbeit des Deutschen Akademischen Austauschdienses mit Tschechien
1963-2009. Eine Bilanz, 2010 (dokument poskytnutý Informačním centrem DAAD v Praze).
42
Manfred Heinemann, Fakten und Zahlen zum DAAD: Personen, Programme und Projekte – ein
Rundblick (Bonn: DAAD, 2000), 39; Peter Alter, ed. Der DAAD in der Zeit: Geschichte, Gegenwart und
zukünftige Aufgaben – vierzehn Essays (Bonn: DAAD, 2000).
43
Iniciativa Ministerstva zahraničních věcí, DAAD, Goethe-Institutu a „Zentrallstelle für das
Auslandsschulwesen“ na podporu němčiny jako cizího jazyka.
44
StADaF. Deutsch als Fremdsprache: Erhebung 2000; StaDaF, Deutsch als Fremdsprache weltweit.
Datenerhebung
2005
(Berlin;
Bonn;
Köln;
München:
StaDaF,
2005-2006)
https://www.goethe.de/mmo/priv/1459127-STANDARD.pdf (staženo 12. 10. 2015); Netzwerk Deutsch,
Die deutsche Sprache in der Welt. Statistische Erhebungen 2010 (Berlin; Bonn; Köln; München:
Netzwerk Deutsch, 2010) https://www.goethe.de/mmo/priv/5759818-STANDARD.pdf (staženo 17. 9.
2015); Auswärtiges Amt, Deutsch als Fremdsprache weltweit. Datenerhebung 2015 (Berlin: Auswärtiges
Amt), http://www.dw.com/popups/pdf/48354408/deutsch-als-fremdsprache-weltweit.pdf (staženo 11. 11.
2015).
45
Annette Julius a Roman Luckscheiter, „Deutsch Global: Wo stehen wir heute?“, in Modell
Deutschland, ed. Tilman Mayer et al. (Berlin: Duncker & Humboldt, 2013), 186.
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jazyka v zahraničí až do roku 1989 a současně blíže představuje tři vybrané aktéry ZKP.
Tato kapitola je důležitá, protože téma práce zasazuje do širšího kontextu německé
politiky a pomůže tak lépe chápat její celkové proměny, a tím i proměny ve vztahu
k ČR. Třetí a čtvrtá kapitola se již věnují stěžejní části práce, a to časovým obdobím
1989-1999 a 2000-2014. Každá z posledních dvou kapitol nejprve představuje
koncepční vývoj německé zahraniční kulturní politiky se zvýšeným zřetelem na opatření
k podpoře němčiny a region střední a východní Evropy. ZKP i politika podpory
němčiny totiž byla utvářena vůči tomuto celému regionu a opatření v ČR je nutné
posuzovat v rámci tohoto kontextu. Zadruhé jsou představena východiska situace v ČR:
česko-německé kulturní a hospodářské vztahy a postavení němčiny v českém a pro
srovnání i mezinárodním kontextu. Další tři podkapitoly se zaměřují na to, jak byla
formulovaná politika v ČR reálně uplatňována. Podkapitoly analyzují činnost ZfA, G-I
a DAAD. Poslední kapitola je věnováná kampani „Šprechtíme“, které demonstruje
aktuální spoelčné úsilí německých aktérů v ČR.
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Vymezení pojmů a teoretických konceptů
1.1 Zahraniční kulturní politika, zahraniční jazyková politika/
podpora německého jazyka
Chceme-li obecně definovat pojem zahraniční kulturní politika, narážíme na
zásadní problém, kterým je jeho odlišné chápání i užívání v různých zemích. Je proto
vždy nutné nahlížet na tento termín v kontextu konkrétní země. Neméně problematické
je i vymezení pojmu kultura, protože kultura může být téměř vše. Podle Tomalové lze v
kontextu zahraniční politiky rozlišovat mezi užším pojetím, kdy kultura představuje
„všechny formy uměleckého vyjádření“ nebo širším pojetím, které je výstižně ukotveno
v definici UNESCO z roku 1982, kde je kultura „souhrn distinktivních duchovních,
materiálních a intelektuálních rysů, které charakterizují společnost. Nejde pouze o čistě
umělecká vyjádření, ale také o životní styl, základní práva, hodnoty a tradice.“46
Chápání kultury má logicky vliv jak na podobu kulturní politiky na domácím poli
daného státu, tak i na to, jak vypadá kulturní politika státu v zahraničí.
V této práci je pojem zahraniční kulturní politika používán jako přímý překlad
německého pojmu Auswärtige Kulturpolitik, který je zavedeným termínem německých
politických aktéru a převládá i v německém akademickém diskurzu. Pojem „zahraniční
kulturní politika“ poprvé použil německý historik Karl Lamprecht v roce 1912 a
vymezil tak ZKP jako svébytnou politickou oblast. Tehdy upozornil na deficity
německé politiky, která ztrácela za Francií, Anglií i Spojenými státy, jejichž kulturní
činnost po celém světě stoupala.47 Po dlouhou dobu byla ZKP v (západo)německém
kontextu označována za třetí pilíř48 nebo třetí dimenzi49 zahraniční politiky vedle
klasické a hospodářské diplomacie. V posledních letech ale dochází v chápání
jednotlivých složek zahraniční politiky k větším překryvům a nebývají vnímány takto
jasně odděleně. Už v roce 1991 zastával Barthold C. Witte, tehdejší vedoucí kulturní
oddělení na německém MZV, názor, že kultura patří na začátek zahraniční politiky a
není jen její třetí dimenzí. V tomto smyslu vytváří jakousi stavební bázi pro klasickou i

46

Tomalová, Kulturní diplomacie, 10; UNESCO, „Mexico City Declaration on Cultural Policies“, 1982,
http://portal.unesco.org/culture/en/files/12762/11295421661mexico_en.pdf/mexico_en.pdf (staženo 29. 1.
2016).
47
Werz, „Auswärtige Kulturpolitik“, 246.
48
Označení pocházející pravděpodobně z výroku Willyho Brandta, viz Maaß, „Vielfältige Umsetzungen“,
47.
49
Označení od Hildegard Hamm-Brücher, viz Maaß, „Vielfältige Umsetzungen“, 47.
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hospodářkou zahraniční politiku.50 Obecně panuje shoda v tom, že ZKP je nedílnou
součástí zahraniční politiky a sleduje i její cíle. Nejedná se tedy o pouhou podporu
kulturní činnosti v zahraničí.51 Ve zprávě spolkové vlády o ZKP z roku 2000 se také
poprvé objevuje termín Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik (zahraniční kulturní a
vzdělávací politika). Více než polovina kulturního rozpočtu ministerstva zahraničí byla
totiž určena oblasti vzdělávání, a proto bylo přejmenováno i kulturního oddělení na
„Oddělení pro kulturu a vzdělávání“. Od roku 2001 je tento pojem používán synonymně
s pojmem ZKP.52 V názvu zprávy spolkové vlády se ovšem objevuje až pro období
2009/2010.53 V roce 2007 je pak oddělení ministerstva zahraničí přejmenováno na
„Oddělení pro kulturu a komunikace“. V této práci bude upřednostněna kratší verze
ZKP, protože během zkoumaného časového období byl tento termín užíván častěji.
V anglosaském prostředí se vedle termínu zahraniční kulturní politika (foreign
cultural policy) používá často také termín kulturní diplomacie (cultural diplomacy),
přičemž jsou oba chápány jako součást veřejné diplomacie (public diplomacy).54 V
současnosti lze za veřejnou diplomacii označit činnost mezinárodních aktérů, která má
za cíl vytvářet mezi nimi a mezinárodní veřejností politické, hospodářské, kulturní nebo
vědecké vztahy a pozitivně ovlivňovat představy o daném státu v zahraničí. Veřejná
diplomacie tedy představuje instrument mezinárodních aktéru a má v dlouhodobém
měřítku přispívat k dosažení jejich cílů.55 Míří ovšem i na širší veřejnost. Užívání pojmu
veřejná diplomacie všeobecně roste, což souvisí s nárůstem moderních informačních a
komunikačních technologií i významu veřejného mínění pro diplomacii.56 Opět je ale
potřeba rozlišovat mezi diskurzy v jednotlivých zemích, protože stejné pojmy
neznamenají vždy totéž. To je dáno především odlišným pojetím role státu. Oproti
Velké Británii tak například Německo nesleduje jednotnou strategii veřejné diplomacie,
ale jeho přístup je více decentralizovaný a jednotlivé organizace disponují větší
autonomií.57 Stejně tak nelze chápat například německou ZKP synonymně s kulturní
50

„Kultur gehört an den Anfang!“, Auslands-Kurier: Magazin für exportoriterende mittelständische
Wirtschaft 33, č. 1 (1992): 30 (Text je založený na příspěvku Bartholda C. Witte předneseném 21.
prosince 1991 v Inter Nationes v Bonnu).
51
Maaß, „Vielfältige Umsetzungen“, 47.
52
„5. Bericht der Bundesregierung zur Auswärtigen Kulturpolitik 2000“, 4, IfA,
http://www.ifa.de/fileadmin/pdf/aa/akbp_bericht2000.pdf (staženo 5. 10. 2015).
53
„Bericht der Bundesregierung zur Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik 2009/ 2010“, IfA,
http://www.ifa.de/fileadmin/pdf/aa/akbp_bericht2009-10.pdf (staženo 5. 10. 2015).
54
Tomalová, Kulturní diplomacie, 11.
55
Auer, Srugies a Löffelholz, „Schlüsselbegriffe“, 39.
56
Tomalová, Kulturní diplomacie, 15.
57
Auer, Srugies a Löffelholz, „Schlüsselbegriffe“, 44.
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diplomacií Francie, protože obě země mají svá specifika a pracují i s jinými pojmy
uvnitř svého systému.
Jak již bylo řečeno, jsou spolu kultura a jazyk neodmyslitelně spjaté a nelze o
nich uvažovat odděleně. Kulturní politika automaticky předpokládá politiku jazykovou.
To znamená, že i zahraniční kulturní politika nutně obsahuje jazykovou politiku. Jedná
se tedy o takovou jazykovou politiku, kterou uplatňuje stát vůči státům mimo vlastní
území.58 Je nutné rozlišovat ji od politiky vnitřní/interní. Stejně jako je tomu v případě
kulturní politiky, jsou oba druhy jazykové politiky stranami jedné mince a úzce spolu
souvisí a ovlivňují se. Vnitřní jazykovou politiku lze rozdělit na statusovou a
korpusovou, jejímž předmětem může být např. slovní zásoba a jazykové struktury.59
Zkoumání jazykové politiky může být předmětem různých lingvistických disciplín. Tato
práce se zabývá pouze jazykovou politikou v rámci ZKP, to znamená v rámci zahraniční
politiky Německa.
Definice toho, jak nazývat takovou politiku se různí a mohou vyvolávat
nejasnosti a nedorozumění. Nepanuje totiž podobná relativní shoda jako je tomu
v případě ZKP. V německém politickém názvosloví v současnosti převládá spojení
„podpora německého jazyka“ (Förderung der deutschen Sprache), v minulosti bychom
často narazily i na „šíření jazyka“ (Sprachverbreitung). Pojem šíření jazyka může
upomínat na imperialisticky laděnou politiku německého císařství nebo nacionálního
socialismu a obecně se s ním tedy setkáme v dobách, kdy je zhraniční jazyková politika
formulována silněji ve službách národního zájmu (např. i v 80 a 90. letech 20. st.).60
Proto se tento pojem dnes už moc nevyskytuje a političtí aktéři volí zdánlivě neutrální
označení „podpora“. Akademické práce ovšem zavádí i termíny, se kterými političtí
aktéři přímo nepracují. Aktuálně můžeme narazit na výraz „zahraniční jazyková
politika“ (Auswärtige Sprachpolitik), který se vyskytuje u U. Ammona, A. Schneidera61
nebo V. Andrei a V. Rittbergera.

62

Ammon se vedle toho přiklání ještě k používání

pojmu Auswärtige Sprachförderungspolitik (zahraniční politika podpory jazyka),
případně i zkrácené verzi „zahraniční podpora jazyka“. Podpora jazyka podle něj totiž
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Ammon, Die Stellung der deutschen Sprache, 1069.
Ibid., 1071.
60
Ibid.,1078, 1094.
61
Axel Schneider, Die auswärtige Sprachpolitik der Bundesrepublik Deutschland : eine Untersuchung
zur Förderung der deutschen Sprache in Mittel- und Osteuropa, in der Sowjetunion und in der GUS 1982
bis 1995 (Bamberg: Collibri-Verl., 2000).
Bamberg : Collibri-Verl. 2000.
62
Andrei a Rittberger, „Macht, Interessen und Normen“, 13.
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zahrnuje jak šíření jazyka, tak i jeho udržování (Spracherhaltungspolitik) a lze ji tak
chápat jako zastřešující pojem.63 V německém kontextu se kromě toho můžeme setkat
například s pojmem Sprachenaußenpolitik jako protějšku Spracheninnenpolitik, jeho
užívání ale není časté.64 V češtině se v kontextu zahraničí kulturní politiky setkáváme
pouze s výrazem jazyková politika a podpora nebo šíření jazyka. Tato práce proto
pracuje se současnou německou terminologií U. Ammona, tedy s pojmy zahraniční
jazyková politika a politika podpory jazyka, zkráceně podpora jazyka, které jsou
užívány synonymně. Je ovšem potřeba zdůraznit, že pokud je řeč o podpoře jazyka, je
tím vždy myšlena politika podpory jazyka.

1.2 Soft power a transakcionismus
Jednu z možných interpretací zahraniční jazykové politiky nabízí teoretický
koncept soft power, česky tzv. měkké moci, který rozpracoval americký politolog Joseph
Nye. Podle Nye je soft power založena na schopnosti ovlivňovat preference druhých
tak, aby ve výsledku chtěli to stejné, co vy („getting others to want the outcomes that
you want“).65 Jedná se tedy o jakousi sílu přitažlivosti (attractive power), která na rozdíl
od vojenské a ekonomické moci, tvrdé moci (hard power), nevyužívá k dosáhnutí cíle
donucovacích prostředků.66 Jejími zdroji jsou kultura, politické hodnoty a zahraniční
politika, je-li vnímána jako legitimní a morální.67 Soft power je tedy v podstatě síla
myšlenek a hodnot, které stát představuje. Měkká i tvrdá moc ovšem zůstávají
propojené, protože se obě snaží ovlivňovat chování druhých a dosáhnout tak svého
cíle.68 Soft power slouží státu k navyšování své moci, a tedy šíření vlivu a dosáhnutí
vlastních zájmů. To ilustruje i Nyeovo novější tvrzení: „Soft power is not a form of
idealism or liberalism. It is simply a form of power, one way of getting desired
outcomes.“69
Uvažování o zahraničních kulturních aktivitách nějakého státu jako o mocenské
politice nebo politice šíření vlivu je poměrně častou interpretací, přestože má své limity.
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Ammon, Die Stellung der deutschen Sprache, 1069-1072.
Gerhard Leitner, „Braucht Deutschland eine bewusstere kohäsive Sprachenpolitik?“ (příspěvek
přednesený 26. 9. 2006 v Berlíně) http://userpages.fuberlin.de/~leiger/FU_Leitner/Leitner_Schlussvortrag_03.pdf (staženo 23. 10. 2015).
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Nye, Soft power, 5.
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Ibid., 6-7.
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Ibid., 11.
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Hovoří o ní například Horst Harnischfeger, když tvrdí, že státy se snaží skrze kulturní
vztahy zvyšovat svou svůj vliv potažmo moc.70 Obdobně uvažují i Andrei a Rittberger
ve své práci, která pojednává přímo o zahraniční jazykové politice SRN. Jako její jedno
možné vysvětlení nabízejí realistický pohled na ZKP. I podle nich je možné
prostřednictvím ZKP šířit vlastní hodnoty a ovlivňovat rozhodování druhých, a tím se
pak podle nich ZKP stává mocenskou politikou usilující o zvyšování vlivu.71
Koncept soft power lze tedy snadno propojit se ZKP a podporou jazyka. Pokud je
podle Nye zdrojem soft power kultura, a tedy i jazyk, je jím i zahraniční kulturní
politika a současně i zcela konkrétně výuka daného jazyka v zahraničí. Výuka jazyka a
její podpora jsou nástrojem, jak navyšovat soft power i celkovou moc. Počet lidí, kteří
mluví daným jazykem v zahraničí, je pak jedním z mnoha měřítek reálného stavu soft
power.
Koncept soft power ovšem není jednoznačně vymezen a stále se vyvíjí. Často
mu bývá vytýkáno příliš široké pojetí, do kterého se může schovat skoro všechno, a dá
se pak stěží použít k analytickým účelům.72 Stal se předmětem kritiky a mnoha
akademických debat. Niall Ferguson například říká, že soft power funguje jenom u
partnerského státu, nikoliv už u nepřátel. Janice Bially Mattern zase zastává názor, že
soft power je spíše rozšířením hard power, než separátní složkou moci.73 Pojetí soft
power také nevylučuje, že může sloužit jako instrument hard power a naopak.74 Soft
power tedy nestojí v přímém rozporu s hard power.
Mocenské pojetí ZKP je ale jen jedním z možných způsobů, jak ji interpretovat.
Na podporu jazyka v zahraničí lze nahlížet jako na pragmatickou snahu o zlepšování
prostředků komunikace. Výsledkem studia nějakého jazyka by mělo být především to,
že se jedinec dorozumí s více lidmi. Čím více lidí umí mluvit nějakým jazykem, tím se
zvyšuje i jeho „komunikační potenciál“.75 Na tomto místě proto může být přínosné
zaměřit se na teorii komunikace, neboli transakcionismus Karla Deutsche. Tato teorie
vychází z toho, že transakce a vazby mezi jednotlivými společenstvími přispívají k
jejich integraci a zajištění míru. To znamená, že čím intenzivnější a hustší jsou
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komunikační vazby, tím integrovanější je společenství a tím menší je riziko vzniku
konfliktu.76 Stěžejní jsou přitom sociální vazby a interakce mezi aktéry.77 Koncept
transakcionsmu je ze své povahy dobře aplikovatelný na sousedský vztah, který nabízí
možnosti spolupráce, ať už politické, ekonomické nebo jiné. Zahraniční jazykovou
politiku pak lze vnímat jako podporu vytváření prostředků komunikace – jazyka, které
tuto spolupráci usnadňují a prohlubují.
Na základě dostupných pramenů a literatury se práce v závěru pokusí určit,
v jakých obdobích nebo v jakých konkrétních opatřeních lze německou politiku
intepretovat pomocí konceptu soft power nebo konceptu transakcionismu. Interpretace
bude vycházet převážně z vládních koncepcí a prohlášení nebo jiných argumentů, které
němečtí aktéři používají.
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Historický vývoj německé zahraniční kulturní politiky a
její aktéři
1.3 Historický vývoj
Kulturní vztahy mezi jednotlivými státy existovaly vždycky stejně tak jako
jakékoliv jiné vztahy mezi různými společenstvími. Pokud ale budeme nahlížet na
kulturu jakou součást zahraniční politiky státu, můžeme hledat významné počátky
takového formování přibližně na přelomu 19. a 20. století, v důsledku vzniku národních
států v Evropě a imperialistickému charakteru doby. Jednalo se přitom skoro výhradně o
velké evropské státy, které využívaly kulturu, respektive kulturní propagandu, jako
instrument k dosažení zahraničněpolitických cílů.78 Jako první organizované snahy
bývají označovány činnosti Francie, která se svoji kulturní propagandou snažila mimo
jiné vyrovnávat ztrátu mocenského vlivu po roce 1871. Zaměřovala se především na
šíření francouzského jazyka. Francouzské počínání následovaly i v různém tempu
ostatní mocnosti, aby si udržely své postavení v mezinárodní konkurenci.79
V případě Německa sehrála stěžejní úlohu pro formování zahraniční kulturní
politiky oblast zahraničních škol, která se primárně zaměřovaly na podporu německých
obyvatel a německého jazyka mimo Německo.80 Na přelomu 19. a 20. století jejich
počet masivně rozšířil, což bylo dáno jednak německou emigrací a zadruhé státní
finanční podporou od druhé poloviny 19. st. V roce 1870 existovalo 96 německých škol
v zahraničí a v roce 1913 už 700.81 Před nástupem nacismu jich existovalo více než
1500, ale v důsledku druhé světové války přestala většina fungovat. 82 Od roku 1906
začínají vznikat také tzv. propagandistické školy (Propagandaschulen), které přijímají i
neněmecké žáky.

83

Šíření němčiny bylo v té době otevřeně zdůvodňováno tím, že

„obchod následuje jazyk“ a má tak pozitivní vliv na německý obchod se zahraničím.84
Německé školy a německý jazyk byly tedy od počátku pilířem kulturních aktivit
v zahraničí, rozvíjeli se ovšem i další kulturní činnosti a spolupráce. Patřila mezi ně
prezentace umění a oblast vědy, jako například činnost archeologického institutu
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v Římě, kunsthistorického Institutu ve Florencii, nebo kulturní dohoda Řeckem z roku
1874, která umožňovala Pruské akademii věd archeologické práce v Olympii.85
Po první světové válce vzniká na ministerstvu zahraničních věcí kulturní
oddělení a dochází k určitému odklonu od kulturní propagandy k pragmatickému
přístupu označovanému jako Nová věcnost (Neue Sachlichkeit).86 Německo se snaží
zlepšit svojí reputaci na mezinárodním poli a překonat z ní plynoucí možnou izolaci
např. v oblasti vědy, zároveň se skrze své kulturní aktivity snaží získat i odbytové trhy
pro své hospodářství.87 V tomto období je založena řada soukromých organizací, které
jsou postupně začleňovány do politických aktivit státu a finančně podporovány vládou.
Následují sice politické cíle, ale v jejich implementaci jednají relativně autonomně.
Později bývají nazývány jako tzv. zprostředkující organizace (Mittlerorganisationen).
Jedná se o Německou akademii (1925, Deutsche Akademie zur wissenschaftlichen
Erforschung

und

Pfege

des

Deutschtums),

Akademickou

výměnnou

službu

(Akademischer Austauschdienst, 1925), Goethe-Institut (1932) nebo Nadaci Alexandra
von Humboldta (1925, Alexander von Humboldt-Stiftung, AvH). V neposlední řadě byl
už během války roku 1917 založen Německý zahraniční institut (Deutsches AuslandInstitut), jehož hlavním cílem bylo pečovat o vztahy s Němci v zahraničí.88 Teprve
v roce 1931 je na německých velvyslanectvích zřízena funkce kulturního atašé.89
Od převzetí moci nacisty roku 1933 jsou zahraniční kulturní aktivity postupně
pohlcovány nacistickou ideologií a stávají se jejím instrumentem. Až do roku 1938
ovšem nacistická kulturní propaganda mířila hlavně dovnitř Německa a oblast
zahraniční kulturní politiky zůstala ještě relativně autonomní.90 Právě expanze
německého jazyka a péče o Němce v zahraničí představovala klíčový cíl politiky.
Němčina se v připojených oblastech měla stát nejprve úředním jazykem a později měla
zcela nahradit tamější mateřštinu.91 Německá kultura a německý jazyk tak v tomto
období utržila hlubokou ránu a jen stěží se po druhé světové válce mohla zbavit své
negativní aury.
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Hlavním motivem ZKP SRN po 2. sv. válce se proto stává hlavně rehabilitace
státu v mezinárodním společenství a obnova důvěry. SRN se snaží jasně vymezit
k předešlému období nacionálního socialismu, což se odráží v principech ZKP, ke
kterým se přiklání. Navazuje na tradici Výmarské republiky, kdy je implementace
politiky přenechána zprostředkujícím organizacím, které jsou znovu obnoveny nebo
nově založeny na konci 40. a hlavně v 50. letech 20. st. Patří mezi ně G-I, DAAD, AvH,
následovník Německého zahraničního institutu IfA, Společnost Carla Duisberga, Inter
Nationes (IN), zahraniční rozhlas Deutsche Welle (DW) nebo Německá nadace pro
rozvojové země.92 Pluralita a autonomie těchto aktérů tak stojí v protikladu k centrálně
řízené nacistické kulturní politice. Stejně tak jako v celé zahraniční politice se i ZKP
orientuje na západní země. 93
Oproti situaci ve Francii nebo Velké Británii byla ale zahraniční kulturní politika
v SRN chápána jako spíše podřadný resort, s čímž souvisí i to, že až do 70. let 20. st.
neexistovala žádná jednotná koncepce její činnosti. Celkové klima se ale mění v 60.
letech 20. st, kdy se zintenzivňuje odborná diskuze na toto téma a vrcholí změnou
paradigmatu

ZKP

za

vlády

Sociálně

demokratické

strany

Německa

(Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD) a Svobodné demokratické strany
(Freie Demokratische Partei, FDP). Proměna ZKP tak zřetelné odráží i společenský a
politický vývoj, který nastupuje v 60. letech 20. st.v souvislosti se studentským hnutím,
generační obměnou a novými politickými impulsy. Roku 1970 byly předloženy tzv.
Zásady zahraniční kulturní politiky (Leitsätze für Auswärtige Kulturpolitik), jež ukotvily
základní myšlenkovou bázi pro utváření ZKP. Dokument přichází s významným
posunem, co se týká cílů ZKP a chápání pojmu kultura. ZKP představuje „mezinárodní
spolupráci v kulturní oblasti“ a měla by přispívat k „zajišťování míru ve světě“,
oboustrannému porozumění mezi jednotlivými národy a utváření mezilidských vazeb.
Jednou z hlavních zásad je rozšíření pojmu kultura, které se dotklo jak jejího obsahu,
tak cílových skupin. Tradiční oblasti ZKP jako je akademická a umělecká výměna,
šíření německého jazyka a podpora německých škol v zahraničí zůstávají, zároveň se
má ale ZKP zabývat „kulturními a společenskými problémy současnosti“. Předmětem
kulturní činnosti se tak stává i společnost jako taková. Pod pojmem kultura se už
nerozumí jen vysoká kultura, ale paří do něj oblast vzdělávání, vědy, techniky, médií a
životního prostředí. Vedle toho přestává ZKP cílit pouze na elity, ale chce dosáhnout na
92
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všechny společenské skupiny.94 Nepostradatelnou úlohu přitom i nadále sehrávají
zprostředkující organizace, které realizují politiku v praxi, zatímco funkce státu spočívá
v plánování a koordinaci.95 ZKP by se také měla více zaměřit na rozvojové země nebo
státy východní Evropy.96 Dokument nad to ukotvuje meziresortní charakter ZKP
vyplývající z povahy věci. Na ZKP se nepodílí pouze spolkové ministerstvo
zahraničních věcí, ale také spolkové ministerstvo pro hospodářskou spolupráci, jež se
dotýká pomoci ve vzdělávání v oblasti rozvojové pomoci a spolkové ministerstvo pro
vzdělání a vědu, jež spolupracuje v oblasti mezinárodních vědeckých vztahů. Kromě
toho se politiky účastní i spolkové země prostřednictvím stálé konference ministrů kultu
(Ständige Konferenz der Kultusminister).97
Co se týká přístupu k jazyku jako instrumentu ZKP, objevuje se v dokumentu
tvrzení, že je „německý jazyk (…) nositelem, ne cílem našeho působení v zahraničí.“
Jazyk je tedy chápán jako „prostředek komunikace“, který by měl být využíván za
účelem „výměny a spolupráce“. Zároveň je konstatováno, že v tradičních německých
jazykových oblastech může být podpora němčiny posílena.98
Dalším klíčovým dokumentem pro formování ZKP byla zpráva anketní komise
„zahraniční kulturní politika“ zveřejněná v roce 1975. Z velké části pokračuje v kursu
nastaveném v Zásadách zahraniční kulturní politiky z roku 1970, v některých případech
se od nich ale do určité míry odklání. Zaměříme-li se opět na přístup k německému
jazyku, je mu ve zprávě komise přikládán větší význam. Německý jazyk je označen za
„důležitý“ nebo „podstatný element“ ZKP a měl by být podporován všude, kde je po
něm poptávka. Měla by být podporována zejména výuka němčiny ve školách
zahraničních států, stejně tak jako i její vědecká a didaktická příprava. V SRN je potřeba
podporovat jazykové znalosti zahraničních pracovníků. Vedle toho by mělo
ministerstvo zahraničí sledovat vývoj němčiny ve světě. Komise také doporučuje snažit
se o zohlednění němčiny v mezinárodních organizacích a na mezinárodních
konferencích.99 Lze zde tedy identifikovat určitý posun od jazyka jako pouhého
prostředku komunikace k svébytnějšímu cíli ZKP. Zpráva anketní komise také
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podrobně rozvádí oblast zahraničního školství. Hovoří o tzv. bikulturních školách jako
ideálním modelu, kde se střetávají jak němečtí tak domácí žáci i potřebě otevřít
německé školy pro všechny vrstvy tamějšího obyvatelstva. Celkově je nutné začlenit
německé školy do místního vzdělávacího systému a zaměřit se na vzdělávání místních
učitelů. Němečtí učitelé by měli sloužit spíše jako poradci. 100 Jako jednotící prvek ve
zprávě působí požadavek, aby ZKP zprostředkovávala obraz Německa blízký
skutečnosti, například i skrze německý jazyk nebo německé zahraniční školy.
Zpráva anketní komise byla přijata Německým spolkovým sněmem v roce 1976
a o rok později k ní vydala stanovisko spolková vláda. Spolková vláda se ztotožňuje
s cíli a zásadami ZKP formulovanými ve zprávě anketní komise a potvrzuje pojetí ZKP
ukotvené v Zásadách z roku 1970.101 Co se týká jazyka, považuje ho vláda za „centrální
součást naší kultury a důležitý prostředek porozumění mezi národy“ a připomíná, že
ZKP nemůže fungovat bez smysluplné jazykové politiky. Spolková vláda konstatuje, že
poptávka po výuce němčiny převyšuje nabídku a che posílit a zlepšit podporu
německého jazyka. Upozorňuje, že z 19 milionů lidí hovořících německy, se jich asi 13
miliónu nachází ve východní Evropě a Sovětském svazu. Vláda tedy podpoře
německého jazyka věnuje velkou pozornost a chce pokračovat v realizování doporučení
anketní komise nebo je v případě potřeby rozšířit o další iniciativy.

102

I v případě

zahraničního školství se stanovisko vlády drží předchozí linie a zdůrazňuje funkci škol,
která není založena jen na péči o německé žáky, ale také setkávání s žáky jiných zemí a
kultur (tzv. Begegnungsschulen).103
Stanovisko vlády také říká, že SRN se bude nadále zasazovat o posílení
kulturních vztahů s východní Evropou v duchu politiky uvolňování a Závěrečného aktu
helsinské Konference o spolupráci a bezpečnosti v Evropě z roku 1975. SRN měla v té
době uzavřeny kulturní smlouvy se Sovětským svazem, Rumunskem, Polskem a
Bulharskem, dále měla následovat smlouva s Maďarskem a jednání s Československem.
Vláda ovšem konstatuje, že se doposud nepodařilo dosáhnout kulturní výměny v takové
míře, jak bylo zamýšleno. Největší nedostatky vidí ve spolupráci se Sovětským svazem
a Československou socialistickou republikou (ČSSR).104
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Následující

vláda

Křesťansko

demokratické/

sociální

unie

(Christlich

Demokratische Union Deutschland/ Christlich-soziale Union in Bayern, CDU/CSU) a
FDP (1982-1998) v čele s Helmutem Kohlem nepřišla ani v 80. ani v 90. letech 20. st.
s novou koncepcí a převládala tak kontinuita se zásadami formulovanými během 70. Let
20. st. Přesto je v ZKP patrná určitá změna. Oproti předešlému období se ZKP více
orientuje na zahraničně hospodářské cíle, budování pozitivního obrazu o SRN a posiluje
i národní rozměr ZKP.105 Větší důležitost získává i podpora německého jazyka a
zahraničního školství. Ve svém vládním prohlášení v roce 1983 Helmut Kohl prohlásil,
že je třeba více než doposud podporovat německé školy a šířit německý jazyk
v zahraničí. Formulace „šířit německý jazyk“ se opakovaně objevuje i ve „Zprávě
spolkové vlády o německém jazyce ve světě z roku 1985“106, a dokládá tak
nezanedbatelný posun v jazykové politice. V dokumentu je konstatován negativní vývoj
počtu německy mluvících a formulován cíl proti tomuto vývoji aktivně působit. Oproti
zásadám z roku 1970 kde stojí, že jazyk nemá být cílem ZKP ale jejím nositelem a
prostředkem komunikace, říká zpráva z roku 1985, že jazyk není „pouze médiem
mezilidského porozumění, ale také a především výrazem myšlení a kultury“. Jazykové
znalosti jsou tak dle zprávy předpokladem přístupu ke kultuře, vědě a vzdělání a jsou
současně důležité pro hospodářské vztahy.107 V dokumentu se také objevuje teze, že
informace o Německu zprostředkovávané při výuce němčiny by měly vytvářet sympatie
k Německu.108
Nejdůležitějším elementem zahraniční jazykové politiky je výuka němčiny ve
školách a dalších vzdělávacích zařízeních pro dospělé. SRN považuje za důležité
spolupracovat s jednotlivými státy na zajištění dobré výuky například prostřednictvím
vzdělávání tamních učitelů němčiny. Úloha německých učitelů by měla být jen
doplňková. Důležitou součástí podpory německého jazyka je i šíření německé literatury,
divadla, filmu, rozhlasu nebo televize a podpora zahraničních studijních pobytů. Dalším
úkolem je prosadit němčinu jako úřední a pracovní jazyk v mezinárodních
organizacích.109 Nejčetnější aktivity jsou situovány v západní a severní Evropě, kde
působí většina lektorů DAAD a nachází se tam asi pětina poboček Goethe-Institutu.
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Spolková vláda zároveň nechce podporovat výuku němčiny pouze tam, kde je po ní
poptávka, ale chce cíleně podporovat zájem o němčinu v partnerských zemích.110
Než se dostaneme k vývoji po pádu železné opony a znovusjednocení Německa,
je důležité neopomenout ani situaci v Německé demokratické republice, neboť právě
její kulturní činnost mířila do států východního bloku, a tedy i do Československa. SRN
sice od konce 60. let opouští tzv. Hallsteinovu doktrínu, která ji zakazovala udržovat
diplomatické styky se státy uznávající NDR a v 70. letech 20. st. navazuje vztahy
s východní Evropou, ve srovnání s NDR je ale její činnost na poli kultury velmi
omezená. V 50. letech 20. st. Německá demokratická republika uzavírá kulturní dohody
například s Československem a Polskem, zároveň se ale snaží udržovat vztahy i
s evropskými státy mimo východní blok. Vedle toho se její kulturní činnost zaměřuje na
tzv. nezávislé státy (blockfreie Länder) a rozvojové země. NDR v zahraničí prezentuje
„socialistickou německou národní kulturu“ a snaží se šířit německý jazyk. Nejdůležitější
institucí zahraniční jazykové politiky NDR byl Johann-Gottfried-Herder-Institut
založený v Lipsku, který se snažil zprostředkovávat německý jazyk v zahraničí, působil
i ve vzdělávání zahraničních učitelů němčiny a zahraničních germanistů, nebo vysílal
německé učitele a lektory do zahraničí. 111 NDR tak do jisté míry vykonávala podobná
opatření jako SRN.

1.4 Aktéři ZKP
2.2.1 Zentralstelle für Auslandsschulwesen (ZfA)
Oblast zahraničního školství představuje už od počátků jeden z pilířů německé
ZKP. Hlavní institucí, která implementuje tuto oblast politiky do praxe je Centrála pro
zahraniční školství, která vznikla roku 1968. Institucionální zajištění zahraničního
školství ale sahá až do 19. st. V roce 1878 vzniká tzv. Říšský školní fond
(Reichsschulfond), skrze který dostávaly německé školy v zahraničí příspěvky od
německého státu.112 V roce 1906 je pak založen tzv. školní referát (Schulreferat) na
ministerstvu zahraničních věcí.
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vysíláni němečtí učitelé a ředitelé škol. Zkoušky z těchto škol pak byly uznávány pro

110

Ibid., 21.
Düwell, „Zwischen Propaganda und Friedensarbeit“, 79-80.
112
Ammon, Die Stellung der deutschen Sprache, 1079.
113
Düwell, „Zwischen Propaganda und Friedensarbeit“, 64.
111

27

vstup do armády nebo později na vysoké školy v Německu.114 Po konci 2. sv. války,
kdy byla většina německých škol zrušena nebo integrována do místního systému,
musela být síť německých škol znovu vybudována. Na nově založeném ministerstvu
zahraničí sice existoval školní referát, který se o zahraniční školy staral, ale s postupem
času přestal zvládat přibývající úkoly, a tak byla na konci 60. let 20. st. v rámci
Spolkového správního úřadu zřízena Centrála pro zahraniční školství. Mezi její úkoly
patřily zejména správa zahraničních německých škol, pedagogické a finanční zajištění
škol včetně zásobování učebními pomůckami nebo zprostředkováním německých
učitelů na německé školy.115 V polovině 80. let 20. st. pak byli na základě bilaterálního
programu s Tureckem vysláni první němečtí učitelé i na místní školy v Turecku. Tato
zkušenost umožnila ZfA po změnách roku 1989 rychle zareagovat a vyslat německé
učitele do zemí bývalého východního bloku.
Protože je zahraniční školství úkolem jak spolku, tak spolkových zemí,
koordinují ho ve společném výboru pro školskou spolupráci v zahraničí (Bund-LänderAusschuss für schulische Arbeit im Ausland, BLASchA), který vznikl roku 1992. Výbor
rozhoduje o věcech týkajících se zahraničních škol (německých i místních), výuky
němčiny na zahraničních školách, nebo například o závěrečných a jazykových
zkouškách.116 ZfA pak uvádí formulovanou politiku v praxi a spravuje školní fond, do
kterého plynou příspěvky ministerstva zahraničí. V současnosti se stará o pedagogické,
personální, finanční a administrativní zajištění německých škol a dalších vzdělávacích
zařízení v zahraničí, zkoušek Německého jazykového diplomu Konference ministrů
kultu (Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz, DSD), německojazyčné
výuky nebo vysílání německých učitelů na německé a místní školy v zahraničí.117
Oblast zahraničního školství pokrývá vedle ZfA také Pedagogická výměnná služba
(Pädagogischer Austauschdienst, PAD) při konferenci zemských ministrů. PAD se
věnuje evropské a mezinárodní spolupráci ve školství, zprostředkovává zejména
výměnu mezi učiteli a žáky, nebo podporuje mezinárodní kompetence, výuku cizích
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jazyků, stejně tak jako otevřenost vůči německému jazyku a kultuře v zahraničí.118
V některých případech proto s ZfA spolupracuje. Aktuálně disponuje ZfA ve světě sítí
47 německých zahraničních škol, 714 škol DSD a 161 tzv. Fit škol.119

2.2.2 Goethe-Institut (G-I)
Goethe-Institut bývá označován jako vlajková loď německé zahraniční kulturní
politiky. Byl založen roku 1951 v Mnichově a navázal tak na činnost Goethe-Institutu
Německé akademie, který vznikl roku 1932. Ještě před jeho založením fungovalo na
Německé akademii tzv. praktické oddělení, jež se mimo jiné zaměřovalo i na vzdělávání
zahraničních učitelů němčiny.120 Roku 1953 vznikl první zahraniční G-I v Aténách a
dále pokračovalo zakládání dalších G-I v zahraničí i na území Německa.
V souvislosti s celkovou proměnou německé ZKP a rozšířením pojmu kultura
došlo i k proměně činnosti G-I, která začala tematizovat také společenská témata.
V roce 1976 došlo i ke změně jména na Goethe-Institut pro péči o německý jazyk
v zahraničí a podporu mezinárodní kulturní spolupráce.121 Během posledních 25 let sice
došlo k zakládání nových G-I jako např. v případě východní Evropy, bylo to ovšem
doprovázeno uzavíráním G-I v jiných částech světa. V roce 1991 existovalo v zahraničí
ještě 164 G-I, o 20 let později jich bylo skoro o třicet méně.122 V posledních letech
jejich počet opět narostl na 159.123 Významnou institucionální změnou bylo sloučení GI s Inter Nationes (IN) v roce 2000 v důsledku snah o zefektivnění ZKP.124 Inter
Nationes byla organizace, jejímž úkolem bylo informovat o německé kultuře
v zahraničí.125 Hlavnímimi úkoly Goethe-Institut jsou dodnes péče nebo podpora
německého jazyka a mezinárodní kulturní spolupráce (někdy také kulturní výměny). Po
sloučení s IN se k nim zároveň přidává „zprostředkování celkového obrazu o
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Německu“126, od roku 2008 „aktuálního“ a celkového obrazu o Německu.127 GoetheInstitut tedy pořádá různé akce – výstavy, promítání filmů, literární čtení nebo například
i přednášky a diskuze na společenská témata a snaží se komunikovat německý vývoj
v zahraničí. V této práci ale budou tematizovány aktivity, které slouží prvnímu úkolu –
péči a podpoře němčiny jako je spolupráci ve vzdělávání, vzdělávání učitelů němčiny,
pořádání vlastních jazykových kurzů a mezinárodních jazykových zkoušek, podpora
místních poskytovatelů jazykových zkoušek nebo provoz německých knihoven.

2.2.3 Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)
Německá akademická výměnná služba (DAAD) je jednou z dalších centrálních
zprostředkujících organizací německé ZKP a byla znovu obnovena roku 1950. Mezi její
předchůdkyně se řadí Akademická výměnná služba, která vznikla roku 1925 z iniciativy
jednoho německého studenta. Tomu se ještě předtím podařilo zprostředkovat výměnu
mezi německými a americkými studenty. Dalším předchůdcem byla Nadace AvH a
Německá akademická zahraniční pobočka Spolku vysokých škol. Tyto tři organizace
byly roku 1931 sloučeny do DAAD. 128 Nadace AvH, jež cílí na elitní zahraniční vědce,
byla přitom po 2. sv. válce znovu obnovena. Pole působnosti DAAD bylo už
v počátečních letech poměrně široké. Organizace DAAD podporovala akademickou
výměnu formou stipendií, pečovala o zahraniční studenty v Německu, informovala o
možnostech studia v Německu a zahraničí, organizovala studijní exkurze do zahraničí,
zprostředkovávala lektory nebo práci pro studenty. K činnosti DAAD se za pár let
připojila i výměna učitelů a žáků.129
V současnosti je činnost DAAD vedle „péče o akademické vztahy se
zahraničím“ zároveň důležitým prostředkem rozvojové spolupráce a zhruba od druhé
poloviny 90. let 20. st. také internacionalizace německého vysokého školství. V průběhu
let její činnost vykrystalizovala do pěti hlavních oblastí a sleduje tedy pět cílů.
Organizace DAAD podporuje zaprvé zahraniční a zadruhé německé budoucí elity skrze
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stipendijní pobyty na vysokých školách nebo jiných výzkumných zařízeních, zatřetí
internacionalizaci

a

zatraktivňování

německého

vysokého

školství,

začtvrté

germanistiku a německý jazyk v zahraničí a zapáté spolupráci při rozvíjení vzdělání
s rozvojovými nebo dříve i s transformačními zeměmi.130 V roce 2013 pak byla
definována další oblast činnosti DAAD, kterou je zprostředkovávání informací a knowhow svých zaměstnanců a sítě partnerů s cílem zlepšit mezinárodní úspěšnost
spolupráce.131 Tato práce se bude věnovat především čtvrté programové oblasti DAAD
– podpoře germanistiky a německého jazyka. Podle samotné organizace DAAD je jejím
nadřazeným strategickým cílem posílit postavení němčiny, potažmo upevnit její
postavení druhého cizího jazyka po angličtině.132 Jejími hlavními instrumenty jsou
německojazyčné obory (Deutschsprachige Studiengänge, DSG), partnerství mezi
instituty germanistiky (Germanistische Institutpartnerschaften, GIP), zprostředkování
německých lektorů a krátkodobých a dlouhodobých vysokoškolských učitelů na
zahraniční vysoké školy, individuální stipendia pro germanisty, zřizování a podpora
akademických center pro německá a evropská studia v zahraničí (Deutschland- und
Europastudien), podpora konferencí, publikací, informační služby a další zvláštní
programy.133 Německý jazyk vedle toho nepřímo podporují i všechny ostatní aktivity
DAAD jako jsou stipendijní pobyty v Německu, partnerství mezi vysokými školami atd.
Aktuálně má DAAD po světě 15 zahraničních poboček a 56 informačních center.134
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3. Období 1989-1999
3.1 Německá zahraniční kulturní politika
Nová geopolitická situace ke konci roku 1989 se promítla i do německé ZKP,
které se otevřely nové dimenze spolupráce se státy bývalého sovětského bloku. S
následujícícím sjednocením Německa bylo také nutné sjednotit i ZKP Spolkové
republiky a Německé demokratické republiky. Jak uvedl Barthold C. Witte, byly
některé elementy politiky NDR do společné ZKP integrovány, jiné jako kulturní
instituty byly vzhledem k silné ideologičnosti zcela zrušeny. Stejně jako v případě
jiných oblastí tedy není zcela na místě mluvit o sjednocení, nýbrž o pokračování
západoněmecké politiky, která do sebe činnosti NDR buď absorbovala, nebo je zcela
zrušila.
ZKP sjednoceného Německa se tedy během pokračující vlády Helmuta Kohla
pohybovala ve víceméně zajetých západoněmeckých kolejích a nadále využívala své
tradiční instrumenty. Nově vzniklé příležitosti ve východní Evropě se Německo snažilo
využít zejména prostřednictvím podpory německého jazyka, po kterém v tomto regionu
byla vysoká poptávka. V té době tvořili lidé ve východní Evropě asi 2/3 všech lidí
učících se německy a někteří si proto od dané situace slibovali, že by němčina mohla
být tamější lingua franca.
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pomoci středo a východoevropským státům při transformaci v pluralitní a demokratické
společnosti.136 ZKP současně brala na vědomí rostoucí globalizaci a sílící ekonomickou
konkurenci a v tomto smyslu měla image Německa jako kulturního národa sehrávat
významnou úlohu v konkurenčním boji a sloužit tak i hospodářským cílům. 137 Německo
sice na jednu stranu zdůrazňovalo neodlučitelnost německých a evropských cílů, do
popředí ZKP se ale více a více dostávaly národní zájmy a právě podpora německého
jazyka.138 V roce 1992 prohlásil státní ministr spolkového kancléře Anton Pfeifer, že
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německému jazyku musí být přisouzena nová priorita.139 Jak píše Ulrich Ammon,
vychází snahy o šíření němčiny z předpokladu a víry, že znalosti němčiny otevírají
dveře vnějším ekonomickým vtahům. Německá politika se ovšem v té době snažila
argumentovat i pozitivním ekonomickým dopadem pro zahraniční příjemce a
pravděpodobně tak alespoň verbálně vyvažovat své jednostranné cíle.140
Prioritní sektory a regiony ZKP se opakují v různých prohlášeních a zprávách
spolkové vlády o ZKP, které pravidelně vycházejí od roku 1996 a shrnuty jsou
například v „Deseti tezích k zahraniční kulturní politice“ (Zehn Thesen zur Auswärtigen
Kulturpolitik) ministra zahraničí Klause Kinkela z roku 1997. Geograficky je stěžejním
regionem středovýchodní a východní Evropa, v dokumentu je už ovšem zmíněna
potřeba přítomnosti v rychle se rozvíjejících zemích Asie a Latinské Ameriky. Hlavními
činnostmi ZKP je oblast zahraničního školství, podpora jazyka, akademická výměna,
ale také zatraktivňování Německa jako místa pro studium. Vedle toho už byla
identifikována potřeba zaměřit se na využívání nových médií a komunikačních
technologií. V Kinkelově tezích je zřejmá tendence propojování ZKP s hospodářskými
cíli, například ve formulaci, že síť zahraničních škol představuje důležitou
infrastrukturu pro německou exportní ekonomiku.141 Kinkel také například mluvil o
návratnosti investic do kulturní politiky, které jsou důležité pro německé podniky.142
Německý jazyk tedy představoval důležitý prostředek k rozvoji ekonomických vztahů
se střední a východní Evropou. Na německou ZKP se snášela kritika za její následování
hospodářských zájmů a krátkodobých cílů, které bylo v kontrastu s altruističtěji
laděným pojetím ZKP ze 70. let.143 Reich a Markovic říkali, že Německo zaujme ve
východní Evropě pozici kulturního hegemona, který ovšem bude mít kapitalistický a
komerční charakter. Stejný charakter ale připisovali i motivaci Východoevropanů, kteří
se učili německy, aby mohli komunikovat s výkonnými pracovníky Siemensu a
Volkswagenu, nikoli, aby četli Goetha nebo Schillera.144
90. léta byla také dobou utahování spolkového rozpočtu. Přestože nový
koncepční dokument ZKP vzniká až po nástupu rudo-zelené vlády Gerharda Schrödera,
probíhají už od začátku 90. let politické, akademické i mediální debaty, které reflektují
139
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nejen potřebu reagovat na geopolitické i společenské proměny, ale právě i potřebu
reagovat na omezené fiskální možnosti a celkově ZKP restrukturalizovat. Vzhledem
k tomu, že se pro německou ZKP otevřely nové regiony a stoupala i poptávka po
německé kulturní přítomnosti, bylo nezbytné více se zaměřit na prioritní regiony, jakým
byly země SVE a Společenství nezávislých států (SNS), a stanovené prioritní sektory
podpory. V praxi to znamenalo, že na jedné straně stoupaly hlavně personální výdaje
pro vysílané učitele, vysokoškolské učitele, lektory a zaměstnance zprostředkujících
organizací. Na straně druhé docházelo ke krácení financí na jiné projekty a snižování
personálu v jiných regionech.145 V konečném důsledku tak například v letech 1993 až
1998 došlo k úbytku zaměstnanců o 7,2 %.146 Současně byla ukončena činnost
některých Goethe-Institutů v Jižní a Severní Americe, západní Evropě, Asii i
Austrálii.147
Podíváme-li se blíže na spolkový rozpočet německé zahraniční kulturní politiky,
dochází od roku 1993 ke kontinuálnímu poklesu, vyjma roku 1996, kdy došlo
k mírnému navýšení (viz příloha č. 1). To ovšem ani nepřesáhlo hodnotu rozpočtu
z roku 1993, která činila v přepočtu 1 186 mil (EUR) a představovala 0,27% spolkového
rozpočtu. Podíl v následujících letech se pohyboval mezi 0,25% a 0,26%, v roce 1999
poklesl až na 0,24%.148
Rozložení rozpočtu ZKP ale rovněž dokládá, že podpoře němčiny byla
přisuzována velká váha. Ještě v roce 1991 uvolnil spolek o 4% více prostředků na
kulturní programy než na podporu jazyka. V dalších letech už rozpočet jazykové
podpory výrazně převyšoval finance na kulturní programy. V roce 1995 například o
celých 54%.149 Prostředky určené na podporu německého jazyka ve střední,
jihovýchodní a východní Evropě (SJVE) narostly během prvních tří let z 6,7 mil.
(Deutsche Mark, DM) v roce 1989 na téměř 37 mil. (DM) v roce 1992. Jednalo se tedy
o nárůst více než pětinásobný a vedle toho na jazykovou podporu plynuly ještě
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prostředky na podporu německých menšin.150 Zásadním krokem pak bylo uvolnění
dodatečných financí v rámci speciálního programu spolkové vlády na podporu němčiny
v zemích SVE/SNS (Sonderprogramm zur Forderung der deutschen Sprache in Mittelund Osteuropa sowie in der GUS). Tento program fungoval od roku 1993 a byl
následně prodloužen až do roku 1997. Neoficiálně se mu říkalo „zvláštní program
spolkového kancléře“, protože to byl právě Helmut Kohl, který se o něj významně
zasadil.151 V roce 1993 poskytlo Německo v rámci programu 45 mil. DM, v roce 1994
39 mil DM, v roce 1995 50 mil. DM a v roce 1996 73 mil DM.152 Od roku 1998 byla
opatření zvláštního programu integrována do ostatních všeobecných programů.153
Existence tohoto programu tak potvrzuje vysokou důležitost, která byla přisuzována
podpoře němčiny ve státech střední a východní Evropy.
Co se týká německého jazyka, je ještě třeba říci, že vláda Helmuta Kohla, byla
jedinou vládou, která se výraznějším způsobem snažila posílit postavení němčiny
v rámci institucí Evropské unie. Předešlá sociálně-liberální koalice Helmuta Schmidta
zaujímala ve věci „statusové politiky“ v Evropském společenství zdrženlivý postoj a
nijak nepřispěla k tomu, aby se němčina stala pracovním jazykem. Oproti jiným
evropským jazykům, které se mohou opírat o jazykové dědictví svých kolonií, je přitom
pro německý jazyk postavení v Evropě stěžejní. Ulrich Ammon tvrdí, že pokud se
nepodaří etablovat němčinu jako pracovní jazyk v institucích evropské unie, je pro lidi
v zahraničí demotivující učit se německy.154 Lothar Wittmann, tehdejší ředitel
kulturního oddělení německého ministerstva zahraničních věcí, v roce 1996 napsal, že
Východoevropané očekávají, že budou moci v mezinárodních institucích používat
němčinu.155 Po německém sjednocení pak sice panovaly obavy, že se němčina stane
automaticky úředním jazykem, ale ty se nenaplnily. Stala se jím v Evropské komisi
teprve v roce 1993, ale v praxi na úroveň angličtiny a francouzštiny nedosáhla.156
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Význam němčiny v evropských nebo mezinárodních organizacích je jedním z faktorů,
které ovlivňují její atraktivnost, a je nutné brát to v potaz při posuzování počtu lidí
mluvících německy a opatření na podporu němčiny.

3.2 Východiska situace v České republice
Na kulturní spolupráci mezi Německem a Československem, později ČR,
můžeme nahlížet z různých perspektiv a přičítat jí i různé významy. Kulturní spolupráce
sehrávala důležitou roli v obnovování česko-německých sousedských vztahů.
V devadesátých letech 20. st. vzniklo velké množství kulturních aktivit a projektů, které
sváděly dohromady Čechy a Němce a přispěly k budování vzájemné důvěry a
přeshraničních vztahů. ZKP je také jedním z prostředků, jak podporovat německou
menšinu žijící v ČR. Ta je často styčným bodem mezi německou a českou stranou.
Zásadním krokem k normalizaci česko-německých vztahů bylo podepsání
Smlouvy mezi SRN a Českou a Slovenskou federativní republikou (ČSFR) o dobrém
sousedství a přátelské spolupráci v roce 1992 a o pět let později Česko-německé
deklarace. Smlouva z roku 1992 se v několika svých článcích věnuje i kulturní výměně,
která má být ve všech oblastech a úrovních posilována. Co se týká jazykové otázky, říká
smlouva, že obě strany budou usilovat o rozšíření výuky jazyka druhé země na školách
a jiných vzdělávacích institucích, stejně tak o rozšíření možnostech studia germanistiky,
bohemistiky a slovakistiky a „podporovat podněty k zakládání škol, v nichž bude výuka
prováděna v obou jazycích“. Budou také spolufinancovat vysílání lektorů, další
vzdělávání učitelů nebo různé učební pomůcky. (čl. 25).157 Ve smlouvě nechybí ani
podpora školské a vědecké spolupráce (čl. 26), výměny mládeže (čl. 29) a dalších
tradičních oblastí. Podepsání Česko-německé deklarace roku 1997 pak je pro kulturní
spolupráci důležité zejména proto, že na jejím základě vzniká Česko-německý fond
budoucnosti (ČNFB). Jeho úkolem je financování různých projektů, které se také
dotýkají kulturní spolupráce. Na základě Česko-německé deklarace také roku 1997
vzniká Česko-německé diskuzní fórum.158 Česko-německé vztahy ovšem byly stále
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zatěžovány otázkou minulosti, a ČR tak byla poslední zemí SVE, která neměla
s Německem uzavřenou samostatnou kulturní dohodu. Stalo se tak až v roce 1999.159
Kromě těchto základních dokumentů, byly během 90. let uzavřeny ještě další dohody
upravující česko-německé kulturní vztahy. Už v roce 1990 byla podepsána Dohoda o
spolupráci a výměně mládeže.160 Tato oblast byla vedle podpory jazyka další prioritou.
V roce 1997 vzniká Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem se
sídlem v Plzni a Regensburgu. V roce 1990 je podepsána Dohoda o vzájemném zřízení
a činnosti kulturních a informačních středisek – v Praze a v Berlíně.161
Významným počinem na poli školství je spolupráce ČR a Saska při realizaci
česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v německém
městě Pirna, která byla ukotvena roku 1998.162 Na gymnáziu tak vznikly třídy, které
společně navštěvují jak němečtí, tak čeští žáci a učí se i jazyk druhého národa. Co se
týká další výuky češtiny na území Německa, k jejíž podpoře se Německo ve smlouvě
z roku 1992 zavázalo, probíhala zcela logicky hlavně v příhraničních oblastech
Bavorska a Saska. V roce 1994 se čeština vyučovala na devíti bavorských gymnáziích
jako volitelný předmět, na 14 saských základních školách v okrese Pirna a ve dvou
třídách v pohraničním městečku Bad Schandau. Na 44 německých školách existovaly
katedry slavistiky (nebo bohemistiky) a působilo na nich 31 učitelů českého jazyka.163
Z dalších kulturních projektů je třeba zmínit vznik festivalu Čech, Saska a
Bavorska „Mitte Europa“, který se koná každoročně od roku 1992.164 Roku 1996
zakládá spisovatel Pavel Kohout Pražský divadelní festival německého jazyka.
V prvních dvou letech ho financovala kulturní nadace Deutsche Bank, od konce 90. let
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ho podporuje ČNFB a přidávají se i další sponzoři.165 Dále byla roku 1997 založena
Nadace Brücke/ Most, s cílem podporovat a rozvíjet spolupráci s ČR a dalšími státy
SVE. Sídlí v Drážďanech, kancelář má i v Praze.166 V roce 1999 ale například
v kontextu úsporných opatření německé ZKP končí vysílání německé rozhlasové stanice
Deutsche Welle v češtině.167
Celkově lze říci, že 90. léta 20. st. byla pro česko-německou kulturní spolupráci
velmi úrodná a vznikla řada nových projektů a iniciativ. V kontextu střední Evropy
(ČR, Polska, Maďarska, Slovenska) probíhala ale nejintenzivněji kulturní výměna
s Polskem. Dokládá to například hustota výměny mládeže nebo akademická výměna
s Polskem, jejíž rozsah představoval téměř čtvrtinu výměny s celou SVE.168 Už od
počátku také s Polskem probíhal nejintenzivněji proces usmiřování a vztah mezi SRN a
Polskem byl v porovnání s ostatními zeměmi nejotevřenější.169
Jak již bylo zmíněno, představovala kulturní politika také jeden z instrumentů
německé snahy pomoci státům bývalého východního bloku v transformaci v pluralitní
demokratickou společnost.170 S tím souvisí i to, že se Německo od počátku 90. let
zasazovalo o východní rozšíření Evropské unie (EU).171 Pro SRN, které leželo přímo na
hranici s bývalým východním blokem, bylo stěžejní, aby se státy tohoto regiony
integrovaly do západních struktur a odpadla tak pro něj bezpečnostní rizika. Stabilizace
východní Evropy, která byla nutným předpokladem pro začlenění do EU, tak byla
v německém zájmu. Německá podpora rozšíření EU měla nadto morální dimenzi
odpovědnosti vůči východní Evropě a úsilí o sjednocení Evropy. V neposlední řadě bylo
východní rozšíření, a tedy například vstup ČR do EU, motivováno hospodářskými
zájmy. S podporou transformačních procesů začal do ČR a celé SVE směřovat i
německý zahraniční obchod a přímé investice. Začlenění tohoto regionu do EU tak
vytvářelo institucionální rámec těchto aktivit.172
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Při posuzování německé ZKP je proto důležité zmínit i ekonomickou dimenzi
česko-německých vztahů nejen proto, že v ZKP za vlády Helmuta Kohla jsou jasně
artikulovány zájmy německého hospodářství, kterým by měla ZKP pomáhat. Pro státy
SVE představovalo Německo, ale také i Rakousko první partnery pro integraci do
evropského hospodářského prostoru, a němčina tak byla v první řadě jazykem obchodu,
jak uvedl v roce 1993 Gerhard Kowař, tehdejší koordinátor rakouského ministerstva
školství pro SVE.173 Německo se stalo pro ČR největším obchodním partnerem.
Současně s celkovým nárůstem německého exportu po roce 1990 (v letech 1993 až
1999 z 340 mld. na 510 mld. EUR) stoupal i export do České republiky. V roce 1993
činila hodnota německého exportu 14 mil. v roce 1999 už přes 39 mil (DM).174 Pro
Německo se zvětšil i celkový význam ČR v porovnání s ostatními dovozními zeměmi.
Československo bylo pro SRN v roce 1990 na 18. místě, ale samotná ČR o deset let
později už na 13. místě.
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narostl jen v roce 1992 o 54%, což bylo nejvíce v regionu SVE.176 Rostl tedy i import
z ČR do SRN (v letech 1993-1999 ze 6,4 mil. na téměř 20 mil. DM) 177 ČR se postupně
vyšplhala až na 12. příčku importujících zemí do SRN (v roce 2000). 178 Procentuálně
na ČR např. v roce 1995 připadalo 1,6 % německého exportu a 1,6 % importu179 a
naopak Německo zaujímalo v roce 1996 26% českého vývozu a 25,7% českého
dovozu.180 Pro státy střední a východní Evropy se německé podniky staly také
důležitými investory. Přes 80 % přímých investic do tohoto regionu přitom plynulo do
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ČR, Polska a Maďarska.181 Už například v roce 1990 v ČSFR Německo investovalo 641
mil. dolarů a zaujímalo 32% ze všech zahraničních investic v ČSFR.182

3.2.1 Německý jazyk
Dle odhadů mluvilo v letech 1982/83 v Československo německy asi 2 miliony
183

lidí.

Němčina byla hojně rozšířená mezi starší generací, byla jazykem sousedské

NDR a zaujímala i dobré postavení v komunikaci v rámci východního bloku. V roce
1989 se tak nacházela ve velmi dobré pozici. Protože se drtivá většina lidí po roce 1989
učila německy v rámci školství, je důležité nastínit vývojové tendence výuky cizích
jazyků.

184

Zdroj: Databáze ÚIV.

(vlastní zpracování)

Podíváme-li se na vývoj v oblasti primárního i sekundárního vzdělávání,
zaujímala němčina první místo až do školního roku 1997/98 (viz Graf č. 1). Na druhém
místě byla angličtina.185 Počet žáků s němčinou stoupal až do školního roku 1995/96,
kdy dosáhl svého vrcholu (734 368 žáků). Od té doby docházelo ke konstantnímu
poklesu. Od roku 1996/97 jsou k dispozici také údaje o celkovém počtu žáků, kteří se
181

Horst Köhler a Samuel Frankhauser, „Die Transformation Mittel- und Osteuropas: Die Mitwirkung
Deutschlands“, Internationale Politik 54, č. 11 (1999): 29.
182
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183
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184
ZŠ, Speciální ZŠ (bez škol při VÚ), střední odborné školy (SOŠ a SOU), speciální SŠ (bez škol při
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185
MŠMT disponuje statistikami až od školního roku 1992/93.
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učili cizí jazyky. Němčinu se v tomto roce učilo 59% z nich, ale procentuální podíl
v následujících letech poklesl. Na dalších místech se umisťovala francouzština a ruština,
ale v poměru k angličtině a němčině, byla jejich výuka marginální.
Pokud bychom se zaměřili na jednotlivé typy škol, lze mezi nimi vypozorovat
poměrně velké rozdíly. Zatímco na středních odborných školách převládala němčina
dokonce po celá 90. léta186, vedla na gymnáziích už od počátku 90. let angličtina.187 Už
v roce 1990 se ji učilo 40% žáků učících se cizí jazyky, zatímco němčinu jen 30%.188
Na základních školách se udržela němčina na prvním místě až do roku 1997/98. Nejvíce
žáků se ji učilo v roce 1996/97 (376 829).189 Celkově tak lze říci, že němčina měla po
roce 1989 v ČR velmi silné postavení, které ale ke konci 90. let začalo slábnout.
Jak již bylo zmíněno v úvodu, učilo německy ještě v roce 2000 v ČR dokonce
nejvíce lidí na světě v poměru k počtu obyvatel, celkem 7,8%. V závěsu bylo Slovensko
(7,6%), Maďarsko (6,3%) a Polsko (5,7%). 190 Negativní vývoj v druhé polovině 90. let
vykazovalo i Slovensko, v Maďarku došlo k mírnému nárůstu (o 3%), ale v Polsku se
počet žáků, kteří se učili německy, zvýšil v letech 1995-2000 dokonce o celých 56%.191
Co se týká globálního zájmu o němčinu, došlo mezi lety 1983 a 2000 díky nárůstu
v SVE i k celkovému nárůstu lidí učících se německy o přibližně 20% – z 16,6 mil. na
20,2 mil.192

3.3 Činnost německých aktérů na podporu německého jazyka
v ČR
SRN se v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy snažilo
reagovat na vysokou poptávku po německém jazyce a pomoci při zajištění kvalitní
výuky německého jazyka. Využívalo přitom tradičních instrumentů ZKP a v některých
případech se snažilo smysluplně využít aktivit NDR. V odpovědi na interpelaci frakce
SPD193 spolková vláda v roce 1992 definovala jako těžiště jazykové podpory v SJVE
vysílání německých učitelů, ač jako přechodné opatření, vzdělávání a doškolování
186

Databáze ÚIV, „Střední odborné školy (SOŠ a SOU) a speciální střední školy (bez škol při VÚ) – žáci
učící se cizí jazyky ve školním roce 1991/1992 až 2002/2003“.
187
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místních učitelů němčiny včetně přeškolování tehdejších učitelů ruštiny, zásobování
učebnicemi (krátkodobé pokrytí aktuální poptávky, zprostředkování licencí a financí
k dotisku německých učebnic a v dlouhodobém měřítku pomoc při vytváření učebnic
v jednotlivých zemích) a zprostředkování zahraničních médií, knih, časopisů apod. 194 Je
potřeba si také uvědomit, že výuku cizích jazyků bylo zároveň nutné podstatně
modernizovat. Německý lingvista Helmut Glück upozorňoval, že výuka německého
jazyka musí být v první řadě zábavná a moderní a měla by odrážet německou kulturu
všedního dne (Alltagskultur). Nesmí spočívat v biflování slovíček a gramatiky. Kromě
výše zmíněného bylo třeba zajistit pro moderní výuku také vhodné technické vybavení,
vybudovat německé knihovny a čítárny apod. Podporoval současně koncentraci na
místní multiplikátory, kteří budou schopní vykonávat stejné úkoly jako vysílaní
zaměstnanci německých institucí.195

3.3.1 ZfA
V této kapitole budou popsána opatření ZKP v oblasti primárního a
sekundárního vzdělávání spadající do kompetence ZfA. Z příspěvku ministerstva
zahraničí na ZKP plyne pravidelně přibližně třetina do tzv. školního fondu, který
spravuje ZfA. Školní fond se navýšil z 315 mil. v roce 1990 na 380 mil. (DM) v roce
1998, což je dáno rozmachem činnosti ve střední a východní Evropě. 196 Většina, 300
mil. (DM) v roce 1998, přitom připadá na německé učitele v zahraničí a zbytek na jinou
podporu výuky, učební pomůcky a další pedagogická opatření. 197 Kromě toho
ministerstvo zahraničí uvolňuje prostředky do tzv. stavebního fondu pro německé
zahraniční školy.
Klíčovým instrumentem ZfA a celé zahraniční jazykové politiky v SVE/SNS se
stal „Program vysílání učitelů na podporu výuky němčiny v národním vzdělávání ve
státech střední a východní Evropy a státech SNS“, který byl zřízen už roku 1990.198
Podílel se na něm jak spolek, tak spolkové země. Jejich spolupráce byla ukotvena
v „Dohodě mezi spolkem a zeměmi o podpoře německého jazyka ve školství států
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střední, východní a jihovýchodní Evropy a států na území bývalého Sovětského svazu“.
Svým rozsahem to byl programem unikátní, protože SRN do té doby zprostředkovávala
německé učitele primárně jen na německé zahraniční školy. Na vysílání se také do té
doby nepodílely spolkové země. První podobnou spolupráci začalo SRN realizovat pár
let před tím jen s Tureckem.199 Učitelé měli působit na německých zahraničních
školách, speciálních gymnáziích s odbornou výukou v němčině, základních školách
s posílenou výukou němčiny, německojazyčných školách pro německé menšiny a ve
spolupráci s DAAD a G-I na vzdělávacích zařízeních pro učitele němčiny. Cílem
programu bylo pomoci státům úspěšně zvládnout aktuální transformaci vzdělávacího
systému tak, aby byly v budoucnu schopni zajistit výuku němčiny a výuku v němčině
samy z vlastních prostředků. Vyslaní učitelé měli mimo samotnou výuku státy
podporovat metodicky a didakticky, podílet se na vzdělávání místních učitelů němčiny,
tvorbě učebních plánů nebo vzdělávacích reforem.200
V roce 1992 působilo v zemích střední, jihovýchodní a východní Evropy 255
vyslaných německých učitelů včetně odborných poradců a učitelů vyslaných v rámci
tzv. zvláštního programu Saska-Anhaltska.201 Poptávka po německých učitelích přitom
výrazně převyšovala vyslané pracovní síly. Země středovýchodní a východní Evropy
nahlásily dohromady potřebu 461 učitelů, což bylo skoro jednou tak více, než Německo
v tu dobu poskytlo. Československo přitom uvedlo potřebu 81 učitelů.202 Ve školním
roce 1991/92 bylo do Československa vysláno 19 německých učitelů, o dva roky
později už jejich počet vystoupal na 59.203 Na ministerstvu školství zároveň působil
jeden odborný poradce pro němčinu (Fachberater für Deutsch).204 Počet učitelů tedy
v prvních letech markantně narůstal tak, že jich v roce 1996 bylo v SVE/ SNS již 552205
a ve školním roce 1997/98 dokonce 673. V České republice se jich nacházelo celkem
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69, z toho 2 byli odborní poradci pro němčinu. Pro srovnání bylo v sousedním
Slovensku jen 39 učitelů, v Polsku 146, ale v Maďarsku dokonce 92.206
Co se týká vzdělávání českých učitelů němčiny, spadala tato oblast zejména do
kompetence Goethe-Institutu. Kromě něho se ale do vzdělávání zapojily i spolkové
země Severní Porýní-Vestfálsko, Bavorsko, Bádensko-Württembersko, Sasko a PorýníFalc.207 Stipendia pro učitele němčiny udílel také PAD (např. 26 stipendií v roce
1993).208
Dalším z pilířů zahraničního školství jsou německé zahraniční školy. Před rokem
1989 sice ve východní Evropě existovaly školy NDR, jednalo se ale o menší školy
určené dětem politických a obchodních diplomatů a jiných vyslaných státních expertů,
tzv. Botschaftsschulen, které většinou zajišťovaly výuku pouze od 1. do 4. ročníku. Na
školách učili často manželé nebo manželky vyslaných pracovníku s odpovídajícím
vzděláním. Po zániku NDR a uzavření východoněmeckých velvyslanectví, byla
ukončena i činnost východoněmeckých škol a většina učitelů a diplomatů se se svými
dětmi vrátila do Německa. V Moskvě a Varšavě došlo ke spojení bývalé německé školy
NDR a nově vzniklé školy SRN.209 Budoucnost německé školy v Praze byla zpočátku
nejasná. S blížícím se sjednocením Německa školu postupně opouštěli žáci vracející se
do Německa, neboť byli všichni občané NDR.210 V září 1990 bylo založeno sdružení
„Německá škola v Praze“, v jehož představenstvu se objevili zástupci jak západního, tak
východního Německa. Na zakládání německé školy se podílel i první odborný poradce
pro Němčinu Olaf Müller, který v této funkci působil od srpna 1990. Den po německém
sjednocení pak začalo vyučování nové školy s 24 žáky. Z bývalých učitelů nadále
zůstalo šest.211 Školní výuka probíhala v budově bývalé školy NDR. V počátcích se
vedly debaty o chápání a budoucím směřování školy. Bylo rozhodnuto, že škola bude
rozšířena o druhý stupeň základní školy212 a v budoucnu bude usilovat o získání statutu
školy setkávání (Begegnungsschule), tehdy se jednalo o tzv. expertní školu pro německé
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žáky.213 Škola setkávání fungovala například v Budapešti.214 V roce 1992/1993 už do
Německé školy v Praze chodilo přes 120 žáků a počet dále stoupal. Škola byla dále
rozšířena o vyšší stupeň gymnázia.215 Na škole vyučují místní učitelé i učitelé vyslaní
německou centrálou pro zahraniční školství.
Vedle škol patřících do sítě německých zahraničních škol bylo roku 1992
v celém regionu SJVE asi 200 základních a středních škol, které nabízely v různých
formách výuku v německém jazyce. Německo podporovalo tyto školy prostřednictví
vyslaných učitelů nebo vedoucích bilingvních větví a poskytnutím učebního
materiálu.216 V Československu existovalo 6 speciálních gymnázií, kde probíhalo
odborné vyučování v německém jazyce.217 Na dvou gymnáziích – gymnáziu Na
Pražačce v Praze a Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci – skládali žáci v bilingvních třídách
vedle české maturity i maturitu německou.218 V roce 1995 bylo také například založeno
soukromé osmileté Gymnázium Thomase Manna v Praze, které navazuje na výuku
Česko-německé základní školy porozumění. Dohromady poskytují „vzdělání s
němčinou a částečně v němčině od první třídy po maturitu“.219
Dalším z instrumentů Centrály pro zahraniční školství na podporu němčiny ve
školách je Zkouška německého jazykového diplomu Konference ministrů spolkových
zemí (Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz, DSD), která je společným
programem spolku a spolkových zemí. Oproti jiným jazykovým certifikátům je na
zkoušce DSD unikátní to, že je integrována do školní výuky a předpokládá komplexní
program výuky němčiny. Výuka němčiny vedoucí ke složení zkoušky DSD je
dlouhodobá a musí trvat několik let. Němčina musí být v rozvrhu plnohodnotným
předmětem, jako je například matematika. Velmi důležitý je charakter výuky, kde nejde
čistě jen o získávání jazykových znalostí. Program DSD je založen na německých
výukových metodách, jako jsou diskuze, samostatné učení nebo vypracovávání
projektů, a snaží se vést žáky k tomu, aby byli schopni vyjadřovat se ke každodenním a
později i ke společenským, populárně vědeckým a literárním tématům. 220 Výuka tedy
213
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trénuje kritické myšlení, práci s textem a schopnost argumentovat. Složení zkoušky
DSD je zároveň zdarma, což je další podstatný rozdíl oproti většině jiných jazykových
certifikátů. První zkoušku DSD uzavřeli žáci v jižní Americe v roce 1973.221
Významněji se začal rozšiřovat až od roku 1994, kdy se tento program rozběhl i v
zemích SVE/SNS a Mongolsku. V roce 1999 už v tomto regionu absolvovalo zkoušku
více než 2800 žáků.222 Roku 1998 složili zkoušku DSD i první žáci v České
republice.223

3.3.2 Goethe-Institut
Goethe-institut je přední institucí německé zahraniční kulturní politiky, a není
proto divu, že od konce 90. let docházelo ve střední, východní a jihovýchodní Evropě
k rozsáhlému zakládání jeho poboček. Do té doby existovaly pouze dva GoetheInstituty v Jugoslávii224 a G-I v Rumunsku.225 Další G-I vznikl ještě v roce 1988
v Budapešti, následoval G-I v Sofii (1989), poté v Praze (1990), ve Varšavě a Krakově
(1991), v Moskvě (1992), v Minsku, Petrohradě, Rize a Bratislavě (1993) a v Kyjevě,
Tbilisi a Almaty (1994).226 Goethe-Institut v Praze byl až do roku 2001 součástí
regionální skupiny Mittel- und Südosteuropa (střední a jihovýchodní Evropa, SJVE).227
Do této skupiny patřilo ještě Polsko, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko a
státy bývalé Jugoslávie. Dohoda mezi SRN a ČSFR o kulturních a informačních
střediscích říká, že jejich cílem je „prohlubování a rozvíjení vzájemných vztahů“. Mezi
jednotlivé činnosti středisek se vedle všeobecné informační služby, různých kulturních
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akcí a vědecky orientovaných akcí a služeb knihoven řadí právě i pořádání jazykových
kurzů, akce a programy z oblasti metodiky a didaktiky jazykové výuky, další vzdělávání
učitelů, poskytnutí anebo vypracování učebních materiálů ve spolupráci s příslušnými
orgány.228 G-I byl zřízen v budově bývalé ambasády NDR v centru Prahu, což ilustruje,
jakým způsobem bylo možné navázat na struktury NDR. G-I v Praze byl a stále je
takzvaným regionálním institutem, což znamená, že koordinuje činnost Goethe-Institutů
v celém regionu.229 Jedním z hlavních témat pražského G-I bylo v 90. letech rozvíjení
česko-německého dialogu, odbourávání předsudků a budování vzájemné důvěry.230
Střední a jihovýchodní Evropa společně s východní Evropou byla po celá
devadesátá léta 20. st. stěžejním regionem jazykové činnosti Goethe-Institutu. Dokládá
to řada statistik, které zde budou představy. V roce 1997 do těchto dvou regionálních
skupin například směřovalo 55% všech darovaných učebních pomůcek Goethe-Institutu
a 33% ze všech prostředků Goethe-Institutu na jazykovou podporu.231 V dalších dvou
letech náleželo SJVE a východní Evropě ještě o pět procent více, tedy 38%.232 GoetheInstitut vedle toho v letech 1993 až 1997 dostával část financí ze speciálního programu
spolkové vlády na podporu němčiny v zemích SVE/SNS, dohromady celkem 18919
DM během oněch pěti let.
Co se ale týká celkového rozpočtu G-I, ten stejně jako spolkový rozpočet ZKP
žádný významný nárůst nezaznamenal. Příspěvky ministerstva zahraničí pro GoetheInstitut vystoupaly na své maximum v roce 1993 (305 270 DM), tedy paralelně
s maximem rozpočtu ZKP, a až do roku 1999 se pohybovaly kolem 300 000 DM.
Samotné výdaje na jazykovou podporu poklesly už v roce 1993 na 39 354, tedy asi o
3 000 méně než v předešlém roce, a klesaly dále až do roku 1997 na 33 086. V dalších
dvou letech se pak pohybovaly o něco výše kolem 35 000. Znamená to, že byly nejnižší
právě v těch letech, kdy G-I dostával ještě extra příspěvky z vládního programu, a mírně
narostly, až po jeho ukončení. V konečném důsledku to znamená, že kdybychom sečetly
výdaje na jazykovou podporu a finance z vládního programu, jejich součet vyjma roku
1993 nepřekročil výši výdajů na jazykovou podporu v roce 1992. Přes deklarovanou
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prioritu podpory německého jazyka tedy Goethe-Institut nedostával na tento segment
své činnosti vyjma začátku 90. let žádné větší prostředky.
Goethe-Institut se v 90. letech v SJVE a východní Evropě v oblasti jazykové
podpory snažil především o vybudování struktur kvalitní výuky němčiny jak na školách,
tak i v rámci vzdělávání dospělých. Zároveň podporoval motivaci jednak učit se
německy a jednak němčinu učit. Důležitým principem byla koncentrace na
multiplikátory a spolupráci s místními partnery, institucemi, germanistickými spolky a
poskytovateli jazykových kurzů tak, aby byly tito aktéři v budoucnu schopni převzít
zajišťování kvalitní výuky němčiny do svých rukou, jen za doplňkové pomoci G-I.
V ročenkách G-I z konce 90. let je konstatováno, že v zemích, kde G-I působí už od
roku 1990 jako je i ČR, se tomuto dařilo.233
Goethe-Institut konkrétně poskytoval poradenství nebo se spolupodílel na
vytváření kurikul a učebních plánů pro výuku němčiny uzpůsobeným různým typům
škol a stupňům vzdělání, a pravidelně tedy například spolupracoval s českým
ministerstvem školství.234 Vzhledem k nedostatku učitelů němčiny, bylo velmi důležité
jejich vyškolování a další vzdělávání. G-I se v celém regionu podílel na přeškolování
ruštinářů, nabízel intenzivní jazykové kurzy a dálkové kurzy pro učitele jiných
předmětů a pomáhal více propojit studium němčiny s praxí ve školách.235 V letech 1992
až 1994 se v České republice například podílel na přeškolení 4000 ruštinářů.236
V České republice byl G-I v úzkém kontaktu s českými vysokými školami a
pomáhal při vzniku nových kurikul pro studium učitelství němčiny i různých
kvalifikačních programů k didaktice cizích jazyků.237 V případě učitelů němčiny bylo
obzvláště důležité zaměřit se na vyškolení multiplikátorů tak, aby pak mohli sami ve
svých okresech pořádat vzdělávací semináře a informovat o nových učebních
materiálech, možnostech stipendií a nabídce seminářů, nebo motivovat žáky k účasti na
soutěžích s němčinou (v roce 1993 např. soutěž „Denk-mal“). V roce 1993 také nově
proběhly vzdělávací programy pro výuku cizích jazyků v mateřských školkách.238 Vedle
toho G-I v ČR stejně jako v dalších zemích pravidelně pořádal Dny učitelů němčiny,
které jsou organizovány dodnes. Například v roce 1993 se Dne učitelů němčiny
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zúčastnilo více než 700 hostů.239 Všechny tyto aktivity, akce a programy lze souhrnně
pojmenovat jako pedagogickou spolupráci („pädagogische Verbindungsarbeit“).
Zaznamenávané statistiky o pedagogické spolupráci potvrzují, že tento segment
činnosti G-I byl právě v regionu střední a jihovýchodní Evropy do roku 1999
prioritní.240 Celkový počet proběhlých akcí z oblasti pedagogické spolupráce se
pohyboval mezi asi 500 až skoro 650 akcemi. S těmito počty se do roku 1997 SJVE
řadila mezi ostatními regionálními skupinami na první místo. V následujících dvou
letech klesla na druhé místo po východní Evropě/ střední Asii.241 V samotné České
republice do roku 1997 počet těchto akcí pedagogické spolupráce významně narostl až
na 127 v daném roce, což je vůbec nejvíc za celé působení G-I v ČR až dodnes.242
V dalších dvou letech už ale také došlo k poklesu.243 (Viz příloha č. 2)
Goethe-Institut mimo tyto akce nabízel také stipendia na jazykové kurzy GoetheInstitutu v Německu, a to pro učitele němčiny a multiplikátory v kulturní výměně.244
Učitelé a multiplikátoři ve střední a jihovýchodní Evropě dostávali v porovnání
s ostatními regiony v letech 1997, 1998 a 1999245 vůbec nejvíce, přibližně 20%,
stipendií. V roce 1997 to bylo 240, v roce 1998 210246 a v roce 1999 232 stipendií.247 Na
druhém místě byla vždy východní Evropa/ střední Asie, jejíž stipendia se pohybovala
mezi 130 a 160. Ostatní regiony obdržely výrazně méně stipendií.
Co se týče konkrétně stipendií pro učitele němčiny (Sprachkursstipeniden für
Deutschlehrer), ty obdrželo v České republice celkem 21 učitelů v letech 1991-1993248,
v roce 1994 sedmnáct (celkem 1198), v roce 1995 57 (celkem 1257) a v roce 1996 už 68
(celkem1107) učitelů němčiny. V roce 1995 a 1996 tak čeští učitelé získali ve srovnání
se zbytkem světa vůbec nejvíce stipendií!249 Dalším zajímavým ukazatelem jsou také
stipendia pro další vzdělávání (Fortbildungsstipendien), které v České republice získalo
v roce 1994 81 lidí, v roce 1995 62 lidí a v roce 1996 69 lidí. V roce 1994 až 1996 byla
ČR z hlediska počtu těchto stipendií na pátém místě na světě po Rusku, Maďarsku,
239
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Polsku a VB. Společně se Slovenskem se všechny čtyři země střední Evropy dostaly do
první desítky.250 Dle výdajů na tato stipendia byla ČR v dalších dvou letech šestá251,
v roce 1999 už pak sedmá.252 Rusko, Maďarsko a Polsko se stále držely na prvních třech
místech. Zajímavé je také, že výdaje na tato stipendia pro ČR dosáhly v roce 1997
214 400 (DM) a Česká republika tak byla šestá takto nejvíce podporovaná země na
světě. Před ní bylo jen Rusko, Maďarsko, Polsko, Itálie a Brazílie. Učitelé tří ze čtyř
zemí střední Evropy, ČR, Polska a Maďarska, tedy byly jedni z nejpodporovanějších
učitelů na světě. Slovensko bylo pro zajímavost na 13. příčce.253 Tyto ukazatele jasně
dokazují, že vzdělávání učitelů němčiny bylo ve střední Evropě klíčovým úkolem
Goethe-Institutu a všechny země tohoto regionu byly masivně podporovány. V kontextu
střední Evropy bylo ale celkově více podporováno Polsko, což je logické vzhledem
k jeho velikosti, ale i méně početné Maďarsko.
Další významnou činností G-I je pořádání placených jazykových kurzů a
zkoušek. G-I se jednak etabloval jako poskytovatel jazykových kurzů a jazykových
zkoušek různých úrovní.254 Jednak také spolupracoval s místními institucemi
poskytujícími jazykové kurzy a zkoušky.255 Vytváření vlastních jazykových kurzů tak
v České republice probíhalo ve spojení s partnerskými jazykovými školami, pro něž,
stejně tak jako pro vlastní učitele G-I pravidelně pořádal doškolovací a vzdělávací
semináře. G-I rovněž udílel svým partnerům licence k tomu, aby mohli sami provádět
oficiální jazykové zkoušky Goethe-Institutu. V roce 1999 se takováto zkoušková centra
nacházela už v šesti českých městech – v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích,
Liberci a Zlíně.256 V regionu SJVE se přitom nacházela celá jedna třetina zkouškových
center na světě, a bylo na nich prováděno dokonce 65% všech jazykových zkoušek GI.257
Podíváme-li se na vývoj počtu účastníků jazykových kurzů a zkoušek G-I, lze
během 90. let v regionu SJVE konstatovat nárůst. Počet účastníků jazykových kurzů byl
v roce 1994 4607, o pět let později už více než jednou tolik. Oproti pedagogicky
zaměřeným akcím, kterých bylo ve střední a jihovýchodní Evropě v globálním měřítku
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nejvíce, byl počet účastníků jazykových zkoušek ve srovnání s ostatními regiony spíše
průměrný. Ze 13. pozice z roku 1994 se ale SJVE posunula na 7. místo (1999).
V České republice počet účastníků jazykových kurzů konstantě stoupal po celá
devadesátá léta 20. st. a vyšplhal se na 2098 v roce 1999, tedy asi o 860 více než v roce
1993 (viz graf č. 2). Podobně rostl i celkový počet prodaných výukových hodin (45
min). V roce 1993 činil celkový počet hodin 900, o šest let později už téměř o 11 000
více.258 Stejně tak narostl počet účastníků jazykových zkoušek, třebaže prudce až od
roku 1997. V roce 1993 se jazykových zkoušek zúčastnilo 30 lidí, v 1997 jich bylo 196
a v roce 1998 už 393 (viz příloha č. 3).

Zdroj: Ročenky Goethe-Institutu 1993/94-1999/2000 (vlastní zpracování). Údaje dle „Kursteilnehmer je
Unterrichtsabschnitte“.

Goethe-Institut ovšem nenabízel pouze všeobecné kurzy němčiny pro dospělé,
ale v jeho nabídce byly i kurzy zaměřené pro specifické skupiny, nebo různě zaměřené
kurzy odborného jazyka. Jednalo se o kurzy přímo pro děti a mládež, novináře nebo
například pro vysoké úředníky Evropské Unie. Kurzy odborné němčiny pokrývaly
následující oblasti: ekonomiku, obchod, právo, žurnalistiku, humanitní vědy, historii,
kunsthistorii a hudbu. Obecně lze konstatovat tendenci více orientovat výuku němčiny
na uplatnění na pracovním trhu. G-I v této oblasti také například spolupracovat s Českoněmeckou průmyslovou a obchodní komorou.259V neposlední řadě je potřeba zmínit i
úlohy knihovny G-I, která vedle německé literatury, časopisů a denního tisku, sdružuje i
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učebnice a různý výukový materiál pro učitele i studenty němčiny. I počet přítomných
médií se v knihovně v G-I Praze postupně zvyšoval až na více než 16 000 v roce 1999.
Kromě knihovny sídlící v G-I v Praze, byly během 90. let zřízeny i další tři čítárny
(Lesesäle) Goethe-Institutu, obecně nazývané spíše německé knihovny. Čítárny GoetheInstitutu jsou zřizovány většinou ve veřejných knihovnách jako součást zahraničních
oddělení. Goethe-Institut je podporuje například prostřednictvím zásobováním médii a
dalšího vybavení.260 První samostatná německá čítárna byla otevřena v roce 1995 ve
Vědecké knihovně Olomouci, zřízení čítárny ovšem předcházela spolupráce už od roku
1992, kdy olomoucká knihovna uzavřela s G-I smlouvu o zápůjčce knih, různých
materiálů a vybavení německé čítárny. G-I tak například v roce 1993 poskytl knihovně
celkem 3484 knih a 347 videokazet, videopřehrávač, 30 předplacených německých
časopisů i kolekci nábytku. Dle výroční zprávy z roku 2000 tvořili asi 80% všech
uživatelů knihovny studenti filozofické a pedagogické fakulty Univerzity Palackého
nebo žáci gymnázií. Pracovnice knihovny Marie Nádvorníková hodnotila spolupráci
s G-I velmi kladně a z jejího pohledu čítárna v Olomouci naplňovala cíle G-I – peči o
německý jazyk a podporu kulturní spolupráce.261 Od roku 1997 byla v provozu i
německá čítárna v Moravské zemské knihovně v Brně262 a od roku 1998 také v Plzni ve
Studijní a vědecké knihovně plzeňského kraje.263

3.3.3 DAAD
Spolupráce DAAD se zeměmi východního bloku nezačala teprve v roce 1989,
ale sahá až do 60. let 20. st., kdy postupně slábla platnost tzv. Hallsteinovy doktríny a
docházelo k uvolňování vztahů s těmito státy. V roce 1963 se představenstvo DAAD
vyslovilo pro zlepšení kontaktů s východní i jihovýchodní Evropou264 a ve stejném roce
byly zprostředkovány první studijní pobyty československých vědců a vysokoškolských
učitelů v SRN. Organizace DAAD v následujících letech navázala spolupráci
s ČSAV265, lékařskou společností J. E. Purkyně, finančně podporovala účast
československých vědců na vědeckých kongresech v SRN, studentské exkurze do SRN,
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odborné stáže v SRN a udílela stipendia vysokoškolským absolventům pro další
vzdělávání v SRN. Jak píše Hans Golombek, patřila DAAD k organizacím, které se už
v raných letech snažily překonat „železnou oponu“.266 Spolupráce s Československem
byla v 60. letech ve srovnání s ostatními východoevropskými státy poměrně intenzivní,
což bylo dáno zdejší uvolněnější politickou situací.267 Například se v letech 1963-1966
ve srovnání s Polskem, Maďarskem, Rumunskem, Bulharskem a Jugoslávií účastnilo
daleko nejvíce vědců z Československa vědeckých konferencí v SRN (asi 44% ze
zmíněných zemí).268 Dobré vztahy s DAAD dokládá také několikadenní návštěva
prezidenta DAAD v Praze na pozvání prezidenta ČSAV roku 1965.269 Vzhledem
k proměně politického klimatu v ČSSR sice byly od 70. let některé formy podpory
DAAD zcela zrušeny (např. studentské exkurze do SRN) nebo výrazně omezeny,
spolupráce přesto pokračovala dále, a v 90. letech tak zde DAAD mělo na čem stavět.
V reakci na politické proměny ve východní Evropě došlo oproti původnímu
plánu k dodatečnému navýšení výdajů DAAD ještě v roce 1989. Celkový rozpočet
DAAD v následujících deseti letech narostl z 226 mil. na 422 mil. (DM) v roce 1999.
Co se týká příspěvku spolku270, ten tendenčně také rostl, ač s občasnými výkyvy.
Příspěvky od ministerstva zahraničních věcí dosáhly na své maximum v roce 1993 (232
mil. DM) a dále mírně klesaly.271 Nelze také opomenout, že se sjednocením Německa,
byla do DAAD integrována i podpora stipendistů NDR (německých v zahraničí a
zahraničních v bývalé NDR). Snahou bylo, aby všichni tehdejší stipendisté mohli
dokončit své studium podle plánu. Dále se pak ale v programech NDR nepokračovalo.
Sjednocené Německo tak ve výsledku podporovalo výrazně méně zahraničních
studentů, než tomu bylo za paralelní existence SRN a NDR. Ve východním Německu se
v roce 1990 nacházelo asi 6100 dlouhodobých zahraničních stipendistů, což bylo více
než jednou tolik než v případě západního Německa. Prioritními zeměmi podpory NDR
byly zejména rozvojové státy, jejichž podpora po německém sjednocení rapidně
poklesla.272
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Ze speciálního programu spolkového kancléře na podporu němčiny ve státech
SVE/GUS připadla část finančních prostředků i DAAD. To v roce 1993 započalo svůj
rozsáhly program „Německý jazyk ve státech střední a východní Evropy“ (Deutsche
Sprache in Mittel- und Osteuropäischen Staaten), který zahrnoval různé způsoby
podpory němčiny od letních kurzů, individuálních stipendií, vysílání německých lektorů
a vysokoškolských učitelů až po partnerství mezi vysokými školami. 273 Jeho hlavními
pilíři byla podpora partnerství mezi instituty germanistiky z Německa a státy SVE (GIP)
a podpora německojazyčných studijních oborů (DSG).274 Po skončení speciálního
vládního programu roku 1997 byly tyto programy a opatření integrovány do
standardních programů DAAD.
Program GIP má přispívat jednak k modernizaci výuky a kurikul na katedrách
germanistiky, například i k vývoji výukových materiálů pro vlastní i jiné univerzity, a
jednak k celkové podpoře výzkumné činnosti. V rámci programu jsou udělována
stipendia zahraničním studentům germanistiky k napsání diplomové práce na
partnerském institutu, vedle toho jsou podporováni mladí vědci formou společného
vedení doktorandských prací a habilitací nebo je podporována spolupráce na
výzkumných projektech.275 V letech 1993-1999 bylo v SVE/SNS podpořeno ročně mezi
53 a ž 57 partnerství institutů germanistiky. V průměru bylo v rámci jednoho partnerství
ročně podpořeno asi 10 osob formou různě dlouhých učitelských, studijních nebo
vědeckých pobytů.276
Skrze podporu německojazyčných oborů stejně tak jako podporu tzv. center pro
německá a evropská studia (Deutschland- und Europastudienzentren), „German Studies
Dozenten“ a odborných lektorátů se DAAD kromě posilování němčiny snaží přispívat
ke vzdělávání budoucích odborníků zaměřených na Německo, případně Evropu, mimo
klasické studium germanistiky.277 Co se týká německojazyčných oborů, které byly
podporovány organizací DAAD, vzniklo jich v SVE v roce 1993 dvacet tři.278 Mezi
prostředky podpory německojazyčných oborů patří například podpora německých tutorů
a vysokoškolských učitelů na partnerských školách, podpora studijních pobytů v SRN a
jazykových kurzů v SRN nebo v SVE pro studenty, absolventy i vysokoškolské učitele
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nebo i materiální vybavení partnerských škol.279 V ČR začala organizace DAAD
podporovat jeden magisterský obor „Německá a rakouská studia“ na Fakultě sociálních
věd Univerzity Karlovy v Praze. 280
S vysíláním německých lektorů na vysoké školy v SVE začala DAAD ještě před
zahájením zvláštního programu na podporu němčiny. První tři němečtí lektoři DAAD
tak byly na vysoké školy do Československa vysláni už v roce 1990.281 V SVE jich bylo
v roce 1990 celkem 48, o rok později 96 a roku 1992 už 128.282 V Československu
jejich počet narostl na 29 roku 1992, z toho 22 jich působilo na vysokých školách
v Česku a 9 na Slovensku, většinou na institutech nebo katedrách germanistiky. 283 O rok
později se v ČR nacházelo 21 lektorů.284 Výraznější navýšení lektorů v SVE pak
proběhlo ještě v roce 1997, kdy jich bylo vysláno 167.285 Přesné údaje pro ČR nejsou
k dispozici, ale vzhledem k tomu, že nevykazovala žádné zvláštnosti, lze odhadovat, že
mohl mírně narůst i počet lektorů v ČR. Celkový počet německých lektorů DAAD
přitom ve světě narostl od roku 1990 do roku 1997 z 505 lektorů na 582.286 Markantně
se tedy zvýšil podíl lektorů v SVE vůči jejich celkovému počtu. I zde je ovšem třeba
brát v úvahu, že do roku 1989 působili ve státech střední, východní a jihovýchodní
Evropy lektoři NDR, v roce 1989 jich bylo 121. Vedle toho byly i tehdy do některých
zemí vyslání i lektoři ze SRN (v roce 1989 27 lektorů).287 Lze tak konstatovat, že lektoři
DAAD po německém sjednocení v SVE v podstatě zaplnili místo po lektorech z NDR,
ale nárůst jejich počtu během 90. let ve srovnání s celkovým počtem německých lektorů
v roce 1989 už tak rapidní není. Vedle lektorů němčiny organizace DAAD
zprostředkovávala německé vysokoškolské učitele, tzv. docenty, na zahraniční školy.
Například roku 1993 působilo v ČR 15 krátkodobých a 12 dlouhodobých docentů.288
Kromě DAAD zprostředkovával německé lektory také soukromá nadace Roberta
Bosche.
Vyjma zmíněných programů, které představují hlavní instrumenty podpory
německého jazyka a germanistiky, činnost DAAD zahrnovala i celou škálu dalších
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opatření. DAAD poskytovala individuální stipendia německým i českým studentům,
absolventům a učitelům, stipendia na letní kurzy, zprostředkovávalo odborné stáže,
podporovalo účast českých vědců na konferencích v SRN nebo studentské exkurze do
SRN. Od roku 1974 DAAD také podporuje partnerství mezi německými vysokými
školami a vysokými školami ve střední a východní Evropě.289 První rok o takové
partnerství zažádalo 9 německých škol, v roce 1989 už jich bylo 108. V roce 1992
dosáhlo množství německých žádostí (888) své maximum. Program Východní
partnerství (Ostpartnerschaften) je dodnes významným prostředkem k posilování
vědecké spolupráce a výměny se SVE. 290
Co se týká všeobecných tendencí, které postihují i činnost DAAD, začíná v 90.
letech posun směrem europeizaci a internacionalizaci vysokého školství. Německo
začíná reflektovat nepříznivou pozici svých vysokých škol v mezinárodních žebříčcích a
stanovuje si za cíl zvýšit atraktivitu německých vysokých škol. V roce 1997 vznikají
v SRN například první dvojjazyčné studijní obory v německém a anglickém jazyce.291
O dva roky později je podepsána tzv. boloňská deklarace s cílem vytvořit jednotný
atraktivní a konkurenceschopný evropský vysokoškolský prostor, která pak zásadně
ovlivní podobu evropského vysokého školství v následujících letech.
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4. Období 2000-2014
4.1 Německá zahraniční kulturní politika
Už od nástupu nové rudo-zelené vlády Gerharda Schrödera (SPD) s ministrem
zahraničí Joschkou Fischerem (Zelení) v roce 1998 lze pozorovat v přístupu ZKP a
jejímu charakteru proměny. Jasné obrysy politika dostala v podobě nové koncepce
„Zahraniční kulturní politika – Koncepce 2000“ (Auswärtige Kulturpolitik – Konzeption
2000, dále jen Koncepce 2000), předložené v prosinci 1999 Německému spolkovému
sněmu. Koncepce opět potvrzuje, že ZKP je integrální součástí německé zahraniční
politiky a zdůrazňuje všeobecné cíle – „zajišťování míru, zamezování konfliktům,
prosazování lidských práv a partnerská spolupráce“, ke kterým má ZKP přispívat.
Koncepce říká, že ZKP není neutrální, ale má za cíl podporovat demokratické hodnoty,
lidská práva, udržitelný rozvoj nebo ochranu přírodních zdrojů. Zdůrazněn je vedle toho
princip dialogu a oboustrannosti kulturních vztahů.292 Panuje tedy kontinuita se základy
ukotvenými v 70. letech a oproti předešlé vládě současná vláda zahraniční kulturní
politice vštípila výraznější normativní cíle. Například právě zmiňovaná lidská práva se
stávají centrálním tématem politiky Joschky Fischera. Obecně je pro Koncepci 2000
charakteristické, že se snaží na jedné straně vypořádat s postupující globalizací i
europeizací, novými technologiemi a médii a na straně druhé strategicky řešit problémy
zužujícího se rozpočtu. Oproti rétorice předešlé vlády, v Koncepci 2000 nejsou tak
výrazně akcentovány ekonomické zájmy, ovšem nejsou ani zcela opomenuty. ZKP má
utvářet sítě partnerů a přátel, které jsou nezbytné pro politickou i ekonomickou
spolupráci.293
Koncepce nepočítá se zvyšováním rozpočtu pro ZKP a řešení tíživé situace vidí
ve zvyšování efektivnosti a flexibility, posílení evaluačních mechanismů, širšímu
zapojení soukromých iniciativ (public-private-partnership), lokálních aktérů, vytváření
nových sítí a partnerství, ve větším zaměření na multiplikátory, ve strukturálních
reformách jako např. spojení G-I a Inter Nationes nebo ve společném provozování
kulturních institutů s jinými státy Evropské unie. Princip multiplikace je obzvláště
důležitý. Krácení výdajů má postihnout nejvíce oblast zahraničního školství - například
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zúžením stavebního fondu nebo programu na vysílání učitelů do SVE/SNS.294 Ten by se
měl koncentrovat na školy s německou jazykovou zkouškou, německou maturitou nebo
školy německé menšiny a vzdělávání pedagogů.295 Zároveň je nutné více se zaměřit na
prioritní regiony. Jmenována je střední, východní a jihovýchodní Evropa, ale také rychle
se rozvíjejícími regiony mimo Evropu a země na cestě k demokratizaci a uplatňování
lidských práv.296 ZKP má přitom cílit hlavně na současné a budoucí elity a
multiplikátory v politice, hospodářství, vědě, kultuře a médiích.297
Co se týká podpory německého jazyka, je sice označena za „ústřední úkol“ ZKP,
ale v porovnání s předešlou vládou mu není přisuzována taková priorita. Koncepce
nejprve pojednává o kulturní programové činnosti, dále o tzv. zahraniční mediální
politice, která nabývá na významu, poté o evropské a multilaterální kulturní politice, a
teprve poté o podpoře německého jazyka, vědě a vysokých školách a zahraničním
školství.298 Koncepce konstatuje, že do podpory jazyka spadají jak přímá opatření jako
výuka jazyka nebo vzdělávání učitelů němčiny, tak i nepřímo německojazyčné kulturní
akce nebo stipendia pro studenty a vědce. Koncepce v dalším bodě pojmenovává funkce
podpory němčiny, ke kterým patří „přístup k německé kultuře“, podpora „vícejazyčnosti
a multikulturality“, upevnění „postavení německého jazyka v evropských institucích“,
vytváření „sympatií“ a „vazeb na Německo“, stejně tak jako přínos při zajišťování
hospodářské pozice v globální konkurenci. Těžištěm zahraniční jazykové politiky
zůstává i nadále střední a východní Evropa, kde se němčina etablovala jako druhý cizí
jazyk, ale zároveň je zmíněna i její klesající tendence. Zdůrazněna je důležitost zaměřit
se i na rychle se rozvíjející státy v Asii a Latinské Americe.299
Na poli vědy a vysokých škol je v kontextu rostoucí globální konkurence
v koncepci zdůrazňována nutnost silnější internacionalizace německého vysokého
školství, zlepšení „reklamy“ pro Německo jako atraktivního místa pro vědu a studium, a
tedy i zvyšování zahraničních studentů na německých VŠ i německých studentů
vyjíždějících do zahraničí. Co se týká cílů v oblasti zahraničního školství, je kladen
větší důraz na setkávání se společností a kulturou zahraniční země. Zároveň by mělo
dojít k prohloubení mezinárodní spolupráce ve školství například v případě výuky
cizího jazyka, dvojjazyčné výuky, vzájemného uznávání vysvědčení nebo výměny žáků
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a učitelů. Dalším cílem je podpora výuky němčiny na zahraničních školách formou
vzdělávání a doškolování učitelů a poradenství k výuce. Mezi další opatření, která má
ZKP podniknout, patří například přepracování statusu pro německé učitele v zahraničí,
vznik tzv. Eurocampus-schulen v „třetích zemích“, podpora bilingvních větví, jejichž
absolvování bude umožnovat přístup na německé vysoké školy nebo podpora utváření
sítě místních učitelů.300 Koncepce se dále věnuje oblasti „Výchova, výměny žáků a
mládeže, sport“, jejíž některé aktivity se také z velké míry podílejí na podpoře
německého jazyka. Jedná se hlavně o výměny v oblasti školství, které mají za cíl utvářet
kontakty mezi žáky, učiteli a školami. Jako osvědčená partnerství uvádí vedle německofrancouzského a německo-polského také koordinační centrum česko-německých výměn
mládeže Tandem. 301
Od roku 2005 nastupuje nová vláda velké koalice se sociálně-demokratickým
ministrem zahraničí F.-W. Steinmeierem, která pokračuje v politice v duchu předešlé
koncepce. Novou významnou iniciativou je iniciativa „Německo – země nápadu“
(Deutschland – Land der Ideen), kterou započala spolková vláda společně se spolkovým
svazem německého průmyslu s ohledem na mistrovství světa ve fotbale, které se roku
2006 konalo v Německu. Iniciativa pokračuje dodnes a jejím cílem je budovat pozitivní
image Německa jako inovativního a kreativního místa.302 Další novou iniciativou jsou
od roku 2008 partnerství škol v rámci programu „Školy – partneři budoucnosti“
(Schulen – Partner der Zukunft, PASCH), jež spočívá v budování sítě partnerských škol
v zahraničí, na kterých je vyučována němčina. Cílem této iniciativy je stimulovat
v žácích zájem o německý jazyk a Německo, a vytvářet tak dlouhodobé kontakty
s mladými lidmi.303 Síť partnerských škol mimo to považuje ministerstvo zahraničí za
důležitý zahraničně politický instrument, skrze který může Německo komunikovat svoje
postoje.304 Mezi školy PASCH patří německé školy v zahraničí, školy provádějící
zkoušku DSD a nově vznikající tzv. školy „Fit“. To jsou školy, které výuku němčiny
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teprve zavádějí nebo budují. Prioritními regiony jsou Asie, Střední a Blízký Východ i
střední a východní Evropa.305 Partneři iniciativy PASCH jsou ZfA, G-I, DAAD a PAD.
S novou koncepcí zahraniční kulturní politiky přichází až v roce 2011 pravicová
vláda CDU/CSU a FDP v čele s Angelou Merkelovou (CDU) a ministrem zahraničí
Guido Westerwellem (FDP). Koncepce „Zahraniční kulturní a vzdělávací politika
v dobách globalizace – Získávat partnery, zprostředkovávat hodnoty, zastupovat zájmy“
(Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik in Zeiten der Globalisierung – Partner
gewinnen, Werte Vermitteln, Interessen vertreten, dále jen Koncepce 2011) reaguje na
proměňující se společenské a hospodářské klima ve světě a sebevědoměji se v něm
snaží upevnit německou pozici. Koncepce 2011 konstatuje, že ubývá obyvatel Německa
a zmenšuje se jeho váha a role ekonomické velmoci ve světě, hlavně v souvislosti
s nástupem rychle se rozvíjejících ekonomik jako jsou státy BRIC (Brazílie, Rusko,
Indie, Čína). ZKP má proto ve světě přispívat k zajištění německého vlivu.306 Oproti
předešlé koncepci, která akcentovala hlavně dialog a univerzální cíle jako podporu
demokracie, lidských práv nebo udržitelného rozvoje, se v této koncepci dostávají jasně
do popředí německé zájmy.
Hlavními cíli ZKP je posílit Evropu, zajistit mír, pečovat o stará přátelství a
zakládat nová partnerství. ZKP má být sice i nadále založená na principu výměny,
dialogu a spolupráce a snažit se přispívat k řešení k regionálním a lokálních konfliktů.
Nově se ale v koncepci objevuje, že má ZKP zprostředkovávat pozitivní obraz o
Německu, který bude věrný realitě a bude propagovat Německo jako centrum
hospodářství, vědy a inovací. Zároveň má ZKP lákat lidi k dlouhodobému pobytu
v Německu.307 Do té doby Německo hovořilo vždy o prezentaci reálného, nikoliv
„pozitivního“ obrazu.
Co se týká prvního cíle – posílit Evropu – říká koncepce, že je obzvláště důležitá
spolupráce se zeměmi střední, východní a jihovýchodní Evropy, protože stále existuje
velká nerovnováha mezi západní a východní Evropou, co se týká počtu institucí a
vynaložených prostředků ZKP. V západní Evropě je například stále více Goethe-
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Institutů i více zaměstnanců. Celkově ale není v rámci koncepce regionu SVE
přisuzován takový význam jako v minulosti. Těžištěm činnosti v Evropě je podpora
německého jazyka, která je vnímána jako průřezový úkol ZKP. Jazyk dle koncepce
otevírá dveře vědy, hospodářství a kultury. Německo si je vědomo klesajícího trendu
němčiny, a chce proto podněcovat zájem o německý jazyk a Německo zejména u
mladých lidí a současně pro ně zajistit i dobré pracovní možnosti a možnost pobytu
v Německu.308
V druhém cíli – zajišťování míru – jde především a arabské země severní Afriky
a blízkého Východu, které chce Německo podporovat v transformaci v demokracii, a
Afghánistán, kde se má Německo angažovat zejména v oblasti vzdělávání. Ve třetím cíli
jsou potvrzená stará základní partnerství s USA a partnerství v rámci Evropy, nejvíce
prostoru je ovšem věnováno rychle se rozvíjejícím velkým státům, které začínají
sehrávat v globálním měřítku významnou roli. Jedná se o státy jako je Indie, Vietnam,
Čína, latinskoamerické státy – zejména Brazílie a Argentina, Turecko a v neposlední
řadě i Rusko. Německo se v těchto zemích zaměřuje hlavně na aktivity ve vzdělávání a
vysokoškolskou a vědeckou spolupráci.309
Mezi stěžejní úkoly německé ZKP v Koncepci 2011 patří zaprvé posílení
„spolupráce ve vzdělávání“ (např. posílení odborného školství a excelentní a inovativní
výuky na německých zahraničních školách), zadruhé rozvoj tzv. „zahraniční vědecké
politiky“310, zatřetí reforma struktur ZKP, které už jsou považovány za zastaralé. Jedná
se zejména o flexibilnější přidělování zdrojů, zvyšování podílu lokálních, občanských a
soukromých aktérů nebo německého hospodářství na financování aktivit ZKP. Dalším
těžištěm je „Prevence krizí/ stabilizace krizových regionů/ nabídky transformačních
partnerství“, propagace Německa zejména prostřednictví velkých kampaní v prioritních
regionech jako jsou státy BRIC, dále „Umění a zahraniční politika“, evropská ZKP,
„Intenzivnější využívání moderních komunikačních technologií a zvyšování německé
mediální přítomnosti v zahraničí“ a posledním bodem je téma financí a rozpočtu.
V závěru koncepce jsou poté uvedeny tři zásady ZKP, kterými je již tradiční široké
pojetí kultury, rozdělení práce ZKP mezi ministerstvo zahraničí, které politiku řídí a
zprostředkující organizace, které ji realizují. Nadto koncepce ukotvuje princip působit
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jen tam kde je to potřeba. Pokud někde probíhá rozsáhla kulturní a společenské výměna,
nemusí tam zasahovat stát. 311
Celkově lze říci, že Koncepce 2011 obsahově více sleduje jednostranné německé
zájmy, které mají silný ekonomický podtext. Nenajdeme tak v koncepci žádnou zmínku
o podpoře vícejazyčnosti, ale pouze o jednosměrné podpoře němčiny. Můžeme se také
například dočíst, že chce Německo pro své vysoké školy získat více zahraničních
studentů, protože je to pro něj vzhledem k demografickému vývoji a úbytku domácích
studentů prospěšné. O vzájemné výměně a nutnosti zvýšit počet německých studentů
vyjíždějících do zahraničí už ale řeč není. Vysokoškolským a vědeckým institucím je
věnována zvláštní pozornost pouze v případě prioritních zemí – Vietnamu, Číny,
Argentiny a Brazílie. Koncepce 2011 tedy naznačuje významné proměny v ZKP
Německa, především co se týká vlastního sebepojetí a vlastních zájmů, které do té doby
nikdy nebyly takto explicitně artikulovány. Ve srovnání s jinými velkými státy se ale
nejedná o nic významného a dalo by se to vnímat jako určitou normalizaci německé
politiky.
Přijetí nové koncepce ovšem vyvolalo debatu o tom, zda jsou zásady dialogu a
oboustrannosti ze 70. let 20. st. nadále platné, nebo budou nahrazeny jednosměrným
kulturním exportem a kultura se stane pouhým instrumentem hospodářským zájmů.312
Kritika nové koncepce přicházela i ze strany opoziční SPD, která koncepci označila
dokonce za změnu paradigmatu.313 Nabízí se ovšem otázka, nakolik se představené
koncepční změny promítly do reálného fungování německých zprostředkujících
organizací a ostatních aktivit ZKP v jednotlivých zemích. V každoročních zprávách
spolkové vlády už tak velká změna patrná není a ZKP se jeví jako poměrně
konzistentní. Od konce roku 2013 v Německu vládne nová velká koalice s ministrem
zahraničí F.-W. Steinmeierem, která pokračuje ve směru předešlé vlády.
Vzhledem k tématu této práce je pro období 2000-2014 podstatný posun
regionálních priorit z Evropy k novým globálním ekonomickým ohniskům. Pokles
zájmu se dotýká hlavně členských zemí EU, ke kterým se roku 2004 Česká republika
přidává. Dobře to ilustruje regionální rozložení rozpočtu ZKP. Ještě v roce 2003
311
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připadlo na státy EU a nově přistupující země asi 32% rozpočtu, kdežto v roce 2010 už
jen asi 24%.314 Z hlediska podpory jazyka význam této oblasti za vlády rudo-zelené
koalice klesá. Od nástupu pravicové vlády roku 2009 je německému jazyku přičítána
zase větší důležitost a jeho podpora se zintenzivňuje. Ve zprávách spolkové vlády je
podpora jazyka označovala za důležitý instrument ZKP zejména k utváření vazeb
s budoucími elitami a posilování Německa jako centra hospodářství, vědy a vzdělání.
V roce 2010 se tak jedním z těžišť ZKP stala kampaň „Němčina – jazyk nápadů“
(Deutsch – Sprache der Ideen), která probíhá dodnes.315

4.2 Východiska situace v České republice
Zásadní událostí pro česko-německé vztahy po roce 2000 je vstup ČR s dalšími
šesti středo- a východoevropskými státy, Slovinskem, Maltou s Kyprem roku 2004 do
EU. S dovršením integrace východních zemí do západních struktur (v rozmezí let 19992004 také do NATO), tak odpadá jeden z výrazných německých motivů pro
angažovanost v těchto zemích. Obecně lze říci, že na poli česko-německé kulturní
spolupráce už nevzniká zdaleka tolik nových iniciativ jako v 90. letech, která byla
obdobím enormního rozkvětu česko-německých projektů. Situaci ale nelze hodnotit
vyloženě negativně. Spolupráce je stabilní a pokračuje dále v uspokojivé míře.
V období od roku 2000 je mezi Českou republikou a Německem nebo některými
spolkovými zeměmi uzavřeno několik dohod upravujících spolupráci ve školství a
vzdělávání.316 Nadále pokračuje spolupráce při realizaci bilingvního cyklu na Gymnáziu
F. Schillera v Pirně. Na poli česko-německých projektů je důležité zmínit vznik Českoněmeckého fóra mládeže roku 2001, Pražského literárního domu autorů německého
314
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jazyka roku 2004 a vědecké a kulturně-vzdělávací společnosti Collegium Bohemicum
v Ústí nad Labem roku 2006. V souvislosti s podporou německého jazyka je důležité
uvést zejména dvě pravidelné události, které se s přibývajícími roky těší stále větší
oblíbenosti, a to Pražský divadelní festival německého jazyka a Festival německy
mluvených filmů (Das Filmfest). Divadelní festival v současnosti podporuje řada
partnerů z veřejné i hospodářské sféry (Ministerstvo kultury, HMP, ČNGB, G-I, TMobile a další.) a oslavil už 20. výročí. Společně s filmovým festivalem, který
každoročně probíhá od roku 2006, patří k významným propagátorům německé kultury a
jazyka.
Co se týká výuky češtiny v Německu, dochází v pohraničních regionech
k nezanedbatelnému nárůstů škol, které nabízí češtinu, i žáků, kteří si ji zvolí.317 V roce
2005 například započal euroregion Euregio Egrensis „jazykovou ofenzívu“ s cílem
zlepšit jazykovou kompetenci obyvatel česko-německých příhraničních regionů a
podpořit tak výuku češtiny. V Sasku se počet žáků s češtinou od roku 2002 téměř
ztrojnásobil tak, že se jich v roce 2015 učilo česky 2 865.318 V Bavorsku se čeština
v současnosti vyučuje na třech gymnáziích, a 52 základních a středních školách nebo
učilištích.319 Na gymnáziích, středních školách a učilištích se jí učí kolem 800 žáků.320
Německo je nadále velmi důležitým investorem v ČR, i když se už od konce 90.
let řadilo na druhé místo po Nizozemsku. Jeho podíl na zahraničních investicích poklesl
na asi 11% v roce 2013, kdy se před něj dostalo ještě Rakousko. Německo v té době
v ČR investovalo asi 300 mld. korun českých.321 Německé exporty do ČR se
v posledních letech pohybují kolem 31 mld. (EUR), což je asi 2,9% německého exportu.
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Německé importy z ČR se pohybovaly kolem 32 a 33 mld. (EUR), tedy asi 3,6%.322 Pro
ČR je Německo stále nejdůležitějším obchodním partnerem a dlouhodobě zaujímá
kolem 30% českého vývozu a více než čtvrtinu dovozu.323

4.2.1 Německý jazyk
Dá se říci, že po roce 2000 pokračuje trend započatý z konce 90. let, kdy
angličtina předčila němčinu, a pomyslné nůžky mezi oběma jazyky se až do roku 2013
více a více rozšiřovaly (viz graf č. 3). Ještě v roce 2001/02 němčina zaujímala první
místo na středních odborných školách, v následujícím roce už ale tuto pozici ztratila.324
Vzhledem k tomu, že od roku 2003/2004 už MŠMT nesbírá data zvlášť pro gymnázia a
zvlášť pro odborné střední školy, nelze přesně určit, jak vývoj pokračoval dále.

* V letech 2000/01 až 2002/03 byla data sbírána v rámci jiných kategorií (ZŠ, Speciální ZŠ (bez škol při
VÚ), střední odborné školy (SOŠ a SOU), speciální SŠ (bez škol při VÚ), gymnázia). Od roku 2003/2004
se rozlišují kategorie ZŠ, SŠ a konzervatoře.
Zdroj: Databáze ÚIV, 2000/01-03. Databáze MŠMT, 2003/04-15.325 (vlastní zpracování)
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Mírný nárůst žáků, kteří se učí německy, lze pozorovat od školního roku
2013/14. Vysvětlováno je to zavedením druhého povinného cizího jazyka na základní
školy od roku 2013/2014. Lehce tak posílila například i ruština. Toto opatření
samozřejmě uvítali všechny instituce snažící se podporovat výuku němčiny.
V předešlých letech totiž de facto platilo, že prvním cizím jazyka byla angličtina,
protože MŠMT zavedlo v červnu 2007 do Rámcového vzdělávacího programu
formulaci, která říkala: „přednostně musí být žákům nabídnuta výuka anglického
jazyka; pokud žák (jeho zákonný zástupce) zvolí jiný cizí jazyk než anglický, musí
škola prokazatelně upozornit zákonné zástupce žáka na skutečnost, že ve vzdělávacím
systému nemusí být zajištěna návaznost ve vzdělávání zvoleného cizího jazyka při
přechodu žáka na jinou základní nebo střední školu“.326 V praxi to znamenalo, že rodiče
žáka museli například podepsat zvláštní prohlášení, ve kterém brali na vědomí, že
vzdělávací systém nemusí žákovi zajistit návaznost výuky jiného cizího jazyka než
angličtina. Vyhlídky pro němčinu se ještě zhoršily v roce 2011, kdy se v doporučeních
NERVU327 objevilo, že angličtina má být jediným povinným cizím jazykem. Tato
opatření byla kritizována českými germanisty i německými představiteli, kteří
argumentovali především tím, že v příhraničních regionech s Německem a Rakouskem
může být znalost němčiny důležitější než znalost angličtiny a němčina představuje
hodnotnou kvalifikaci na pracovním trhu.328 Dana Hrušková, tehdejší místopředsedkyně
SGUN, v roce 2011 uvedla, že angličtina už byla díky opatření z roku 2007 na 99%
základních škol prvním jazykem. Dosavadní postup, kdy byli rodiče v podstatě
upozorněni na to, že si nemají vybrat němčinu, často kritizoval také Vít Dovalil
z Ústavu germánských studií FF UK. Direktivní zavedení AJ jako jediného prvního
jazyka přirovnával k situaci ruštiny před 25 lety.329 Proto bylo zavedení druhého cizího
jazyka od 2013/14 jako povinného významným krokem k reálnému naplňování
mnohojazyčnosti. Stále ovšem přetrvává problém se zajištěním dostatečné návaznosti
studia tak, aby žáci měli možnost pokračovat v započatém studiu němčiny i na všech
stupních vzdělávání.
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V porovnání s ostatními zeměmi střední Evropy ČR po roce 2000 ztratila svou
pozici země s největším počtem lidí učících se německy v poměru k počtu obyvatel. Na
Slovensku i v Maďarsku došlo také k poklesu lidí učících se německy, i když ne k tak
markantnímu. Zato v Polsku se až do roku 2010 učilo německy stále více žáků (skoro o
200 000 více než v roce 2000). V následujících pěti letech ovšem počet rapidně poklesl
na hodnotu z přelomu tisíciletí.330 Částečně je to zapříčiněno nepříznivým
demografickým vývojem. Polsko nicméně zůstává zemí, kde se učí německy nejvíce
lidí na světě. Ve školách němčinu volí 40% žáků.331 Upíná se k němu také velká
pozornost německé politiky.332
V globálním měřítku počet lidí učících se německy po významném nárůstu
v období 1983-2000 v následujících deseti letech poklesl z 20,2 mil. na 14,5 mil., tedy
asi o 12%.333 Drtivá většina osob (asi 88%) se učila německý jazyk ve školách
primárního a sekundárního vzdělávání.334 Tento stav se zdál být stabilní a v některých
regionech poptávka po němčině dokonce stoupla. V Evropě se jednalo o státy jižní
Evropy s vysokou nezaměstnaností mladých lidí, kteří míří na německý pracovní trh.335
Pozitivní trendy byly zaznamenány na Blízkém a Středním východě, Africe i Latinské
Americe, zejména v Brazílii. V Asii byl zaznamenán rostoucí zájem v Indii a Číně.
Ostatní kontinenty vyjma Evropy sice představovaly pouze necelých 20% lidí, kteří se
učí Německy, ovšem vzhledem k marginálnímu významu, který tam ale němčina dříve
měla, je to významný posun.336
Z aktuální statistiky z roku 2015 plyne, že klesající tendence byla nejen
zastavena, ale dokonce došlo dokonce k mírnému nárůstů na 15,4 mil. lidí, kteří se
v současnosti učí německy. Poptávka po němčině nadále stoupá zejména v Asii,
Latinské Americe a Blízkém a Středním východě. V Evropě se učí německy 9.4 mil.
lidí. Zároveň byl zaznamenán zvýšený zájem hlavně v zemích mimo EU na Balkáně a
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v Turecku, nebo i v zemích EU jako ve Španělsku a Nizozemí. I nadále se němčinu učí
nejvíce lidí ve školách (87%).337

4.3 Činnost německých aktérů na podporu německého jazyka
v ČR
Zatímco v 90. letech se Německo snažilo reagovat na vysokou poptávku po
německém jazyce a vůbec zajistit, aby v ČR mohla probíhat jeho kvalitní a moderní
výuka, klesající trend žáků učících se německy v dalším období postavil německou ZKP
do nové situace. Nejpalčivější problémy, jako byl nedostatek učitelů němčiny a špatné
materiální a technické vybavení k výuce němčiny, byly z velké míry zažehnány, a
německé instituce mohly dále stavět na vybudované sítí partnerství a zavedených
instrumentech. Dosah jejich opatření na celkový vývoj výuky němčiny bude vždy
omezený a lze ho jen stěží měřit. Přesto se nabízí otázka, zda německá ZKP dokázala na
negativní trend němčiny zareagovat. I po 20 letech činnosti německých organizací měla
němčina mezi žáky spíše špatnou image. Učit se německy žáci považovali za těžké a
nudné a výukové metody za zastaralé.338
V Dohodě o školské spolupráci z roku 2000 ČR a SRN říkají, že usilují o
upevnění vztahů a prohloubení vzájemného porozumění, chtějí „přispět k lepší znalosti
německého jazyka a kultury v českém národě“ a upevnění kulturních vztahů. K tomu
májí sloužit specifické formy výuky německého jazya. Dohoda pokračuje v linii školské
spolupráce ukotvené už ve Smlouvě o dobrém sousedství a přátelské spolupráci z roku
1992, kterou chce dále prohloubit, a Dohodě o kulturní spolupráci z roku 1999.339
V dohodě je definována výuka v rámci tzv. dvojjazyčných sekcí a tříd s programem
DSD II.340 Současně s touto dohodou byla uzavřena Dohoda o vysílání německých
učitelů na školy v České republice, která si klade stejný cíl jako Dohoda o školské
spolupráci – podpořit výuku němčiny a upravuje zejména věci ohledně statusu
německých učitelů. Obě strany jsou přesvědčeny, že „lepší znalost německého jazyka a
kultury v České republice může významně přispět k dalšímu upevňování kulturních
vztahů mezi oběma státy“.341 Obě dohody vstoupily v platnost roku 2003. Oproti
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školské spolupráci a vzájemné podpoře výuky jazyků, kterým se věnovala českoněmecká smlouva z roku 1992 nebo dohoda o kulturní spolupráci z roku 1999, míří
zmíněné smlouvy pouze do České republiky, nikoliv oboustranně. Řeč je pouze o
znalostech německého jazyka, který má upevnit vzájemné vztahy, nikoli o vzájemné
výuce jazyka protější země.

4.3.1 ZfA
V období od roku 2000 pokračují nadále zaběhlé formy podpory němčiny, jako
je vysílání německých učitelů a celková podpora škol s nadstandartní výukou němčiny.
Větší roli začíná sehrávat zkouška DSD, ke které se postupně připojují další a další
školy a vzniká i nová forma partnerství škol – školy „Fit“.
Co se týká vyslaných německých učitelů, dochází oproti 90. letům 20. st. k jejich
výraznému úbytku. V roce 2000 působilo v ČR ještě asi 50 německých učitelů,342 jejich
počet pak v dalších letech poklesl a ustálil se na počtu 30 učitelů a jednoho odborného
poradce pro němčinu.343 Ve školním roce 2014/2015 došlo k dalšímu znatelnému
propadu na 19 učitelů včetně jednoho odborného poradce.344 Srovnáme-li tento stav
s druhou polovinou 90. let, kdy Německo do České republiky vyslalo téměř 70 učitelů,
je to změna opravdu rapidní. Klesající tendence platí i pro celý region SVE/SNS, kde
v roce 2013 působilo 448 učitelů a poradců,345 což je o více než 200 méně než druhé
polovině 90. let. Pokles můžeme na jedné straně vysvětlovat celkovým oslabením
německého zájmu o tento region, na druhou stranu byl rozsáhlý program v 90. letech
chápán jako přechodné opatření, které mělo do budoucna zajistit kvalitní výuku
němčiny i bez asistence německých učitelů. Omezení tohoto programu se tak objevilo
342
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v úsporných opatřeních už v Koncepci 2000. Význam německých rodilých mluvčích je
ovšem na školách s rozšířenou výukou němčiny obrovský a jen stěží je lze zcela
nahradit českými učiteli.
Dohoda o školské spolupráci z roku 2000 definovala dva typy výuky zaměřené
na německý jazyk a jejich náležitosti. Zaprvé jsou to dvojjazyčné větve, ve kterých
probíhá výuka vybraných předmětů v němčině a vedou ke složení české i německé
maturitní zkoušky. Výuka probíhá šest nebo osm let, přičemž němčina jako druhý
výukový jazyk se přidává od třetího nebo pátého ročníku. V němčině se vyučuje
nejméně matematika, dva přírodovědné předměty a dějepis bez českých dějin
vyučovaných v češtině.346 Druhým typem tříd se specifickou formou výuku němčiny
jsou třídy s programem DSD II, který platí jako doklad všeobecné způsobilosti ke studiu
na německých vysokých školách.347 Dohoda stanovuje, co musí česká republika pro tyto
formy výuky zajistit nebo jaké jsou další formy pedagogické podpory německé strany.
Patří mezi ně poradenská činnost, poskytování učebnic a výukového materiálu, stejně
tak jako spolupráce při jejich vývoji a tvorbě, kurzy dalšího vzdělávání pro české
učitele, možnosti rozhlasu a televize a v neposlední řadě česko-německé výměnné
pobyty žáků.348 V příloze dohody jsou upraveny pracovní podmínky a kompetence
vedoucích dvojjazyčných sekcí a německých učitelů.
Rozšiřování škol s programem DSD, se stalo výrazným trendem celé zahraniční
jazykové politiky SRN. Zkouška DSD prodělala také kvalitativní proměnu, kterou
reagovala na vznik „Společného evropského referenčního rámce: učení, vyučování,
hodnocení“ roku 2001. Jedná se o dokument Rady Evropy, který sjednocuje, jak
porovnávat a hodnotit znalosti cizích jazyků a vymezuje šest jejich úrovní (A1, A2, B1,
B2, C1, C2). Nová modernizovaná verze zkoušky DSD byla poprvé realizována ve
školním roce 2007/08.349 Zkouška DSD se v současnosti dělí na DSD I, která odpovídá
úrovni A2/B1, a DSD II odpovídající úrovni B2/C1.
Celosvětově narostl od roku 2002 do roku 2013 počet škol, které realizují
zkoušku DSD, ze 461350 až na 1100 škol.351 Zkoušku DSD I a DSDII v roce 2013
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složilo necelých 28 000 žáků z toho asi 40 % v zemích SVE/ SNS.352 Zaměříme-li se
pouze na vývoj účastníků DSD II od jeho zavedení v SVE/ SNS/ Mongolsku od roku
1993, pokračoval zhruba do roku 2002 prudký meziroční nárůst o 500 až 1000
účastníků. Od roku 2003 je už nárůst pozvolnější. K výraznému rozšíření došlo v roce
2010, kdy se zkoušky zúčastnilo skoro 7 300 žáků. V dalších letech pak došlo k poklesu
na asi 6 800 roku 2013.353 Nově se začalo přidávat více škol i k programu DSD I. Ten
byl od roku 2006 plošně zaváděn na základní školy ve Francii a podobnou cestu pak
zvolily i další země. V Maďarsku například odstartoval program DSD I v roce 2012 a o
rok poté už zkoušku složilo 635 žáků na 33 školách.354
Oproti Maďarsku se k DSD I připojily v České republice zpočátku jen 2 školy
(ZŠ Kladská a ZŠ K Milíčovu), a to také v roce 2012.355 Ve školním roce 2014/2015 už
byl diplom udílen na jedenácti školách v ČR. Přesto se nejedná o plošné zavádění jako
ve Francii nebo Maďarsku, ale spíše o výjimky. Počet škol realizujících zkoušku DSD II
byl ve stejném roce 21.356 (Pro srovnání bylo v roce 2013 v ČR 20 škol s DSD II, na
Slovensku 23 v Maďarsku 35, a v Polsku 53)357 Celkem složilo v ČR v roce 2015
zkoušku DSD I i DSD II asi 380 žáků (dohromady 760),358 i když celosvětově už skládá
více lidí zkoušku DSD I než DSD II.359 V roce 2015 se učilo asi německy v rámci
programu DSD více než 3100 žáků a očekává se, že jejich počet by měl v následujících
letech vzrůst na 4000 žáků a 1000 absolventů ročně.360 Vedle Německa podporuje školy
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s výukou němčiny také Rakousko, které nabízí složení Rakouského jazykového diplomu
(Österreichisches Sprachdiplom). Ten lze v současnosti složit na 15 místech.361
Ze dvou českých gymnázií, která nabízela bilingvní výuku s českou a německou
maturitou, ale zbylo jen Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci. Německou maturitu tam
skládají žáci dodnes. Na Gymnáziu na Pražačce skončila dvojjazyčná výuka ve školním
roce 2004/2005 a škola se posléze připojila k programu DSD II. Od roku 2008/2009
vznikla na gymnáziu znovu třída, které měla vést ke složení německé maturity, ovšem
kvůli tomu, že škola nenaplnila všechny podmínky pro uznání jako dvojjazyčná škola,
byl tento obnovený program po dvou letech ukončen a škola se navrátila k programu
DSD II. V důsledku toho pak došlo i ke snížení počtu vyslaných německých učitelů ve
škole na jednoho.362 Kromě gymnázia v Liberci je možné nadále získat německou
maturitu na Německé škole v Praze, která zároveň nově provádí zkoušku DSD I.363
Vedle zmíněných škol se zapojily v České republice ještě tři školy do programu „Fit“.
Jedná se o Gymnázium Břeclav, Obchodní akademii Český Těšín a ZŠ s rozšířenou
výukou jazyků v Liberci.364 Dohromady bylo tedy v roce 2014 v České republice 36
škol, které byly součástí iniciativy PASCH. Ve srovnání s ostatními zeměmi střední
Evropy to ale není moc. V Maďarsku patřilo k programu PASCH 48 škol a na
Slovensku 37, přestože se jedná o menší země. V Polsku jich bylo 105.365
Podstatnou proměnu prodělala Německá škola v Praze, která se v roce 2001 stala
Školou česko-německého setkávání.
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politice velký důraz na vzájemné poznávání mezi národy, a proto byl nakloněný vzniku
škol setkávání (Begegnungsschule) ve střední a východní Evropě.367 Ve škole tak mají
od 6. ročníku čeští a němečtí žáci některé předměty společně a počet těchto předmětů se
postupně zvyšuje. Vyučovacím jazykem je němčina. Němečtí žáci se zase mají
seznamovat s jazykem a kulturou hostitelské země.368 Počet neněmeckých žáků, kteří
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školu navštěvovali, se postupně zvyšoval. Ve školním roce 2014/15 tvořili Němci něco
přes jednu čtvrtinu žáků, necelou polovinu představovali čeští žáci a zbytek jiné
národnosti.369 Škola se tak vyvinula ve vysoce mezinárodní prostředí, kde přibývá
příslušníků jiných národností a přestože je otázkou, nakolik je vhodné označení „českoněmecké setkávání“, místem setkávání a vzájemného poznávání mezi různými
kulturami nepochybně je. V období po roce 2000 se také podařilo postavit novou školní
budovu, která byla financována ze stavebního fondu ZKP. Prvního symbolického zarytí
rýčem se ujali prezidenti ČR a SRN Václav Havel a Johannes Rau v roce 2002.370
V roce 2009 udělila ZfA škole status „excelentní německé zahraniční školy“.371
Novým zajímavým počinem, který se dotýká zahraničního školství je německá
soutěž Jugend debattiert international („Mládež debatuje - mezinárodně“). Soutěž
odstartovala v roce 2005 v ČR a Polsku a postupně se do ní zapojují další země střední a
východní Evropy. Jejími partnery jsou mimo jiné i ZfA a G-I.372 Soutěže v debatování
se zpravidla účastní školy podporované ZfA. Žáci se v rámci tohoto programu učí
formulovat argumenty, strukturovat své myšlenkové pochody, naslouchat druhým a
reagovat na ně, precizně se vyjadřovat i mluvit před publikem. 373 Hlavní myšlenkou je
podporovat v mladých lidech kritické myšlení, smysl pro demokracii, zájem zabývat se
společenskými tématy a naučit je o nich věcně debatovat. Vedle toho je debatování
dobrý prostředek výuky cizího jazyka, protože trénuje jeho praktické používání a
zároveň slouží i jako dobrá příprava ke složení zkoušky DSD.374
Celkově lze říci, že v období 2000-2014 v ČR sice na jedné straně klesá
personální podpora ze strany ZfA skrze německé učitele, která byla pilířem zahraniční
jazykové politiky v 90. letech. Na druhé straně se rapidně zvyšuje počet škol, které
nabízí takovou výuku, jejichž absolventi mají přístup na německé vysoké školy se
stejnými podmínkami jako absolventi Německa. Zfa dlouhodobě uvádí, že asi čtvrtina
absolventů německých zahraničních škol pokračuje ve studiu v Německu.375 Stejně tak
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chce v Německu studovat skoro čtvrtina absolventů DSD, 36% z nich by chtělo
absolvovat v SRN část svého studia a více než 30% by v Německu rádo pracovalo.376
Německá politika v českém školství proto skrze zajištění přístupu na německé vysoké
školy jasně naplňuje současnou strategii – přilákat do Německa budoucí elity.

4.3.2 Goethe-Institut
Goethe-Institut v Praze stále zastává roli regionálního institutu. V roce 2002
ovšem došlo ke změnám regionálních skupin, kdy se oddělila jihovýchodní Evropa a
zároveň připojily pobaltské státy. Vznikla tak skupina Střední a východní Evropy
(Mittelosteuropa), do které dodnes patří ČR, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Litva,
Lotyšsko, Estonsko a od roku 2004 také Slovinsko, tedy státy, které v roce 2004
vstoupily do EU.377 Před rozšířením EU se k těmto státům proto upírala i zvýšená
pozornost v rámci činnosti G-I. G-I se snažil zintenzivnit spolupráci mezi starými a
budoucími zeměmi EU a přispět k jejich lepší integraci.378 Podpora německého jazyka
zůstává stěžejním úkolem G-I v letech 2000-2014 a vedle ní a kulturní spolupráce je
nyní úkolem G-I i zprostředkovávat obraz o Německu. Obecně je v cílech G-I kladen
rovněž větší důraz na spolupráci s partnery.
Střední a východní Evropa byla i nadále prioritním regionem podpory
německého jazyka, ale vzhledem k již odlišným všeobecným podmínkám se posouval i
způsob a instrumenty, jak němčinu podporovat. Po první fázi v 90. let, kdy bylo nutné
především vyškolit učitele němčiny, zprostředkovat učební pomůcky a pomoci s
vývojem nových učebních plánů a kurikul, bylo nyní stěžejní, nadále zefektivňovat
zavedené instrumenty a prohlubovat spolupráci s místními partnery a multiplikátory.
Goethe-Institut už měl vybudovanou dobrou síť učitelů němčiny, kteří mohli dále šířit
své know-how prostřednictvím různých seminářů a workshopů zaměřujícím se na
širokou škálu témat od moderních metod výuky přes pedagogiku raného vzdělávání
jazyků po vývoj kurikul nebo učebnic odborné němčiny.379
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Počet lidí učících se německy v regionu střední a východní Evropy byl sice stále
obrovský, ještě v roce 2000 to byly asi dvě třetiny z celého světa, ale v průběhu dalších
let začal klesat. Situaci samozřejmě reflektoval i G-I a začal se více zaměřovat na
motivování k tomu, učit se německy. Klasickým motivačním prostředkem jsou
všeobecně všechny kulturní programy, které mají potenciál budovat sympatie
k Německu a němčině. Nově ale začala hrát významnou roli také reklama.380 Ke konci
prvního desetiletí 21. st. začal G-I pořádat rozsáhlejší reklamní kampaně s cílem
zatraktivnit obraz němčiny a Německa a přilákat ke studiu němčiny nové, zejména
mladé žáky.
Situace v České republice byla v daném období poměrně stabilní a prudký nárůst
aktivit v oblasti vzdělávání i jazykových kurzů se zastavil. Goethe-Institut ale rozšířil
síť svých partnerů o dvě tzv. Goethe-Zentrum, dvě další partnerské knihovny, pět tzv.
odborných knihoven pro učitele němčiny a další zkoušková centra. Všechny tyto
partnerské instituce nabízejí v různém rozsahu podobné služby jako Goethe-Institut.
Goethe-Zentra jsou české instituce, jejichž činnost probíhá na základě smlouvy
s Goethe-Institutem. Jsou tedy partnerem G-I ve zprostředkovávání německého jazyka a
kultury a každoročně od něj dostávají i finanční příspěvek. Mezi jejich činnosti patří
organizace kulturních akcí se vztahem k Německu, organizace německých jazykových
kurzů a zkoušek a různých vzdělávacích seminářů a jiných akcí pro učitele němčiny.381
Jejich součástí jsou i německé knihovny, které shromažďují odbornou literaturu i
beletrii, učebnice a různý materiál pro studium i výuku němčiny a aktuální německý tisk
a časopisy. Cílí tak především na pedagogy a zájemce o němčinu.
Zentrum vzniká v roce 2003 v Pardubicích
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s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě (2001).385 Kromě toho byly zřízeny
ještě odborné knihovny pro učitele němčiny, které mimo různých publikací a materiálu
pro výuku, nabízejí také semináře, školení nebo jazykové zkoušky. Odborná knihovna
vznikla na gymnáziu v Břeclavi, v jazykové škole Polyglot v Českých Budějovicích, na
ZŠ v Jablonci nad Nisou, VŠ v Jihlavě a střední škole v Krnově.386 Činnost knihovny
v G-I v Praze nevykazovala žádné výrazné proměny. Počet přítomných médií se
v posledních letech ustálil na částce mezi 15-16 000. Počet výpůjček dosáhl svého
vrcholu v roce 2001 (asi 25 000), od roku 2004 se počet pohybuje mezi 17 a 19 tisíci.
To je ovšem více než jak tomu bylo v devadesátých letech. 387
Spolupráce ve vzdělávání je sice nadále důležitou oblastí činnosti G-I, její
význam se ale v porovnání s 90. lety zmenšuje. Ještě na počátku nového desetiletí
pokračovala spolupráce v regionu střední a jihovýchodní, potažmo poté střední a
východní Evropy, velmi intenzivně. Do roku 2004 se tento region řadil na první místo
co do počtu proběhlých akcí s pedagogickým zaměřením.388 V roce 2002 to bylo 810
akcí a v roce 2003 dokonce 1 127 akcí389 a v roce 2004 960 akcí (viz příloha č. 4).390
V roce 2005 už došlo k poklesu na druhé místo za jihozápadní Evropou.391 Pro další léta
nejsou k dispozici regionální statistiky, ale lze odhadovat, že k žádnému podstatnému
nárůstu už nedošlo. I Česká republika dokládá pokles akcí ve sledovaném období 20002014 (viz příloha č. 2). Ještě do roku 2003 se počet akcí s pedagogickým zaměřením
pohyboval mezi 90 a 112, v dalších letech se počet snížil. Vývoj sice nebyl rovnoměrný
a v některých letech počet znovu stoupnul, což může být ale dáno tím, že se ve
statistikách uvádějí vždy skončené akce a některé trvají více než rok. Z dlouhodobé
perspektivy je ale pokles nepopiratelný. V posledních třech letech daného období se
počet pohyboval už pouze mezi 20-35.392 Jak v celém regionu, tak v ČR tedy dochází
k poklesu od roku 2004, v době kdy státy regionální skupiny vstupují do EU. Lze o tom
uvažovat jako o možném vysvětlení zmenšujícího se zájmu Německa o tyto státy, které
385
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byly přijaty do západních struktur a tím v podstatě stabilizovány. Zároveň už zcela
logicky není potřeba modernizace a zkvalitňování výuky němčiny tak vysoká jako v 90.
letech, kdy se výuka musela zásadně reformovat.
Po roce 2000 už prakticky nejsou k dispozici statistiky o stipendiích pro učitele
němčiny a kulturní multiplikátory. Jediné údaje jsou o stipendiích pro učitele
(Sprachkursstipendien für Deutschlehrer) v letech 2000 a 2001, kdy se region střední a
jihovýchodní Evropy držel na prvním místě v jejich počtu. V roce 2000 obdrželo toto
stipendium 343 učitelů (z 1177) v roce 2001 242 (z 1060). Na SJVE ale začala pomalu
dotahovat východní Evropa/ střední Asie se 189 stipendii v roce 2001.393
Co se týká jazykových kurzů a zkoušek, pokračovaly trendy z konce 90. let, kdy
začaly být kurzy více pragmaticky orientovány na požadavky pracovního trhu. Zlepšení
profesního uplatnění bylo totiž zpravidla nejčastějším motivem ke studiu němčiny.
Jazykové kurzy se také modernizovaly a profesionalizovaly. G-I zároveň posílil síť
místních partnerů, kterým udělil licence opravňující k provádění jazykových zkoušek a
podporoval nově vzniklá Goethe-Zentra.394 V roce 2003 tak významně narostl počet
měst, ve kterých se nacházela zkoušková centra Goethe-Institutu. Přibyla města FrýdekMístek, Hodonín, Kostelec, a Pardubice395, o rok později ještě Olomouc a Přerov.396
Zkoušková centra se tedy nacházela dohromady ve 12 městech ČR, což bylo jednou
tolik, než tomu bylo do roku 2002. K dalšímu rozšíření už v následujících letech
nedošlo.
Konstantní nárůst počtu účastníků jazykových kurzů Goethe-Institut v Praze,
který vykazují statistiky z 90. let, se po roce 2000 zastavil a s výjimkou roku 2005, se
po celé následující období pohyboval mezi 2000 až 2600 účastníky. Je zároveň dobré
mít na paměti, že kurzy Goethe-Institutu jsou placené a uvedený graf tak dokazuje, že
zde existuje stabilní zájem ze strany těch, kteří jsou za němčinu ochotni zaplatit. Počet
účastníků jazykových zkoušek G-I se v průměru pohyboval kolem 800, což je více než
v 90. letech a v posledních letech je tendence rostoucí (viz příloha č. 3).
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4.3.3 DAAD
Dostáváme se k poslední analyzované instituci – DAAD. Obecně od roku 2000
sílí europeizace a internacionalizace vysokoškolského prostoru, což ovlivňuje i aktivity
DAAD, jejíž oddělení, tzv. Národní agentura, má na starosti i vysokoškolskou
spolupráci v rámci EU. Spolupráce se tedy více přesouvá z bilaterální úrovně na úroveň
evropskou, tradiční výměnné programy, partnerství a stipendia ovšem běží dále. Ve
výročních zprávách DAAD je nadále zdůrazňován veliký význam němčiny ve střední a
východní Evropě, který zde vytváří důležitou bázi pro činnost DAAD.397
Významnou událostí ve vztahu k ČR je založení informačního centra DAAD
(IC) v Praze roku 2002.398 Mezi hlavní úkoly IC patří udržování kontaktu s českými
vysokými školami, informování o možnostech studia a výzkumu v Německu – IC se
například účastní i vzdělávacích veletrhů (Gaudeaumus nebo Expolingua), poradenství
pro uchazeče o stipendia a celková organizace a administrace výběrových řízení pro
stipendia do Německa. 399 IC spolupracuje s G-I, například na programech pro učitele
němčiny, a německou ambasádou. Ve vedení centra se zatím vystřídali tři lektorky a
jeden lektor německého jazyka. Vedle toho IC zaměstnává dva další zaměstnance.
Informační centra se nenacházejí ve všech zemích, se kterými DAAD spolupracuje,
proto je jeho přítomnost v ČR důležitá. Dnes je ve světě 56 IC a 15 zahraničních
poboček (Außenstellen) DAAD, které jsou celkově větší než IC a koordinují aktivity
v celém regionu. Nejbližší zahraniční pobočka DAAD se nachází ve Varšavě a dokládá
tak, že Polsko je pro SRN významnějším partnerem.400
Co se týká germanistiky v ČR, může se sice opřít o poměrně rozsáhlou síť
institutů na všech velkých univerzitách, ovšem v posledních letech se potýká s jiným
problémem. Počet studentů germanistiky je na jednu stranu dlouhodobě stabilní, ale jak
podotýká bývalá vedoucí IC Astrid Winter, klesla na druhou stranu úroveň jejich
znalostí němčiny. Podle výpovědí vysokoškolských učitelů se mezi uchazeči o studium
němčiny zvětšuje propast mezi těmi s výbornými a těmi s omezenými znalostmi
německého jazyka. Ubývá tedy počet uchazečů se solidními znalostmi němčiny, kteří
stojí mezi těmito dvěma póly. Důsledkem je i více studentů, kteří studium nedokončí.401
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Lze odhadovat, že výborní studenti germanistiky přicházejí ze škol podporovaných ZfA,
případně Rakouskem nebo mají jinou zvláštní zkušenost s němčinou. Absolventi
běžných škol mají těžší výchozí pozice, což ukazuje slabiny českého vzdělávacího
systému, který by bez vnější podpory nebyl schopen zajistit tak vysokou kvalitu
němčiny. Zároveň to ale ukazuje, jak omezený dosah opatření zahraniční kulturní
politiky mají. Mírně narůstající trend němčiny v primárním a sekundárním školství tak
sice DAAD vítá, ovšem v její cílové skupině se to odrazí až za několik let. Podpora
germanistiky tedy zůstává podstatnou částí aktivit DAAD v ČR.
V roce 2004 podporovala organizace DAAD celkem pět partnerství mezi
instituty germanistiky: mezi Technickou univerzitou Chemnitz a ZČU Plzeň,
Univerzitou v Kolíně n. Rýnem a UK v Praze, Univerzitou Regensburg a MUNI v Brně,
Katolickou Univerzitou Eichstatt a Univerzitou Hradec Králové a mezi Univerzitou
Erfurt a univerzitou v Ostravě. V posledních letech se počet partnerství pohybuje kolem
sedmi.402 Kromě toho se v ČR na Univerzitě Karlově etablovala tzv. malá doktorandská
škola v rámci programu „Vladimir-Admoni-Programm“, jež přijímá doktorandy
germanistiky i z ostatních škol.403
Program GIP sice vznikl v roce 1993 jako instrument podpory němčiny ve
střední a východní Evropě/ GUS, od roku 2008 je ale jeho působení rozšiřováno o země
v Asi, Latinské Americe a Africe.404 V letech 1993-2008 byly nejvíce podporovány
germanistické instituty v Rusku (21% ze všech GIP), Polsku (14%), Maďarsku (11%) a
ČR (9%). Po východním rozšíření EU a začátku boloňského procesu, kdy byly
středoevropských státům zpřístupněny evropské programy a došlo k celkové
restrukturalizaci evropského vysokého školství, se těžiště programu přesunulo ke státům
bývalého sovětského svazu a na zmíněné další kontinenty.405 Celkově tedy dochází
k nárůstu GIP až na 64 partnerství v roce 2014.406 Počet partnerství v SVE nicméně
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nepřevyšuje hodnoty z 90. let, kdy jich bylo mezi 53 a 57 a drží se mezi 40 a 50.407 Na
vývoji programu GIP tak lze dobře sledovat posun regionálních preferencí německé
politiky.
V případě německojazyčných oborů ve střední a východní Evropě došlo k
mírnému rozšíření. V roce 2006 podporovala organizace DAAD 26 těchto oborů408,
v roce 2010 o dva více409 a v současnosti je podporováno 31 oborů.410 V ČR DAAD
nadále podporuje jeden obor Německá a rakouská studia na UK. Například v Maďarsku
existují takové obory ale tři.411 Kromě toho podporuje DAAD v rámci programu
integrovaných mezinárodních oborů s dvojím diplomen (Integrierte internationale
Studiengänge mit Doppelabschluss), tzv. double-degree, bakalářský obor Českoněmecká studia, který vznikl roku 2008 na UK ve spolupráci s Univerzitou Regensburg,
a magisterský obor Interkulturní germanistika mezi Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí n.
Labem a Univerzitou Bayreuth, který probíhá od roku 2013. Od akademického roku
2015/2016 DAAD nadto podporuje bakalářský double-degree obor Překladatelství
čeština-němčina mezi UK a Univerzitou v Lipsku.412
Co se týká německých lektorů na českých vysokých školách, došlo
z dlouhodobého hlediska v období 2000-2014 v porovnání s 90. lety (22 lektorů v roce
1992) k poklesu. V roce 2001 jich v ČR působilo pouze 13413, v dalších letech jejich
počet nicméně opět stoupl až na 19 v roce 2007414 a od roku 2009 se několik let držel na
počtu šestnácti lektorů.415 V letech 2013 až 2014 jejich počet poklesl na 13.416 V jednom
případě se přitom jedná o odborný lektorát na Právnické fakultě UK, nejde tedy přímo o
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lektora němčiny.417 Počet lektorů v zemích SVE nejdříve také poklesl, od roku 2006 pak
rostl až na 166 v roce 2011. To je téměř stejné číslo jako v roce 1997. Do roku 2014
došlo opět k mírnému poklesu na 154. Celkový počet lektorů ve světě činil v roce 2005
jen 408 lektorů, do roku 2014 se zvýšil na 487 lektorů.418 Vyplývá z toho zaprvé, že
význam regionu SVE vůči zbytku světě sice na základě poměru lektorů oproti 90. letem
ještě vzrostl. Zadruhé se ale zmenšil podíl lektorů v ČR vůči všem lektorům v SVE.
V roce 1992 jich zde působila celá jedna šestina ze SVE!, v roce 2005 přibližně jedna
osmina a v roce 2014 už jen asi jedna dvanáctina. Vzhledem k tomu, jak je ČR malá
země, je ovšem počet lektorů stále obrovský. Česká republika je zemí s nejvíce lektory
na světě v poměru k počtu obyvatel. Vedle lektorů působí v ČR na lektorátech DAAD
ještě několik jazykových asistentů (kolem čtyř).419 Jedná se zpravidla o čerstvé
absolventy studia němčiny jako cizího jazyka. Počet krátkodobých docentů se podle
údajů z roku 2009 pohybuje pravidelně přibližně na pěti ročně. Vedle toho působí na
UK v Praze od roku 2010 jeden dlouhodobý docent germanistiky a od roku 2011 jeden
dlouhodobý docent pro hospodářské a sociální dějiny.420 V současnosti v ČR vyučuje
také 11 lektorů z Rakouska (OeAD-GmbH).421
V souvislosti se vznikem sítě škol PASCH v roce 2008, zavedla DAAD také
nový instrument na podporu utváření kontaktů mezi německými vysokými školami a
školy

PASCH

–

iniciativu

Betreuungs-Initiative

Deutsche

Auslands-

und

Partnerschulen (BIDS). Jejím cílem je informovat a motivovat žáky škol s DSD ke
studiu v Německu a usnadnit jim přístup na německé vysoké školy skrze přípravná
opatření, poradenství a skrze pomoc zejména v prvních dvou semestrech studia. Žáci
v pokročilé fázi studia mohou například získat stipendium na dva týdny na vysoké škole
v Německu, kde si mohou vyzkoušet, jak to tam chodí.422 Od roku 2001 udílí DAAD
také stipendia na studium v Německu pro nejlepší absolventy německých zahraničních
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škol a škol DSD. Od vzniku PASCH se počet těchto stipendií zněkolikanásobil.423
V rámci programu BIDS navázaly české školy s DSD spolupráci s TU Chemnitz, jejímž
regionálním těžištěm bylo mimo to Polsko a Maďarsko. V letech 2012 až 2013
například s TU Chemnitz spolupracovalo 19 českých škol. Německá univerzita pro
české žáky zorganizovala např. poznávací týden (Schnupperwoche), kdy žáci navštívili
univerzitu, poslechli si tam přednášku, poznali laboratoře i možnosti studentského
života.424
Ve vztahu ke střední a východní Evropě lze také zmínit, že v roce 2002 započal
program „Go East“, který doplňuje nabídku standartních stipendií DAAD. V rámci
tohoto programu mohou získat němečtí studenti jedno nebo dvousemestrální studijní
stipendium na partnerské vysoké škole ve střední a východní Evropě.425 V letech 2002
až 2008 tak například přijelo do ČR přes 260 německých stipendistů v rámci tohoto
programu.426 Od roku 2003 se také ČR účastní programu podpory společných projektů
(Projektbezogenen Personenpartnerschaften), jehož cílem je posílit spolupráci mezi
výzkumnými skupinami mezi německými a zahraničními vědci. 427 Nadále zároveň
pokračuje program Ostpartnerschaften, i když počet partnerství v průběhu let mírně
klesá. V roce 2005 DAAD podporovalo celkem 465 partnerství,428 z toho s 25 českými
vysokými školami.429 Kdybychom sečetli Čechy, které DAAD podporuje všemi
různými formami včetně klasických studijních stipendií, pohybuje se jejich počet
dlouhodobě kolem 700.430

4.3.4 „Šprechtíme“
Jak již bylo řečeno, dostává se v posledních letech do popředí německé ZKP
reklama a velké reklamní kampaně o Německu a německém jazyce. Proto je nutné
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věnovat pozornost i aktuální kampani v ČR, která v posledních letech udává ráz zdejší
německé jazykové politiky. Německé kampaně vznikají ve spolupráci ambasád,
organizací německé ZKP jako G-I a DAAD i velkých německých firem jako
Volkswagen, Mercedes-Benz atd. Ty největší kampaně probíhaly ve velkých a
strategicky významných zemích. Kampaně na podporu němčiny se konaly ve Velké
Británíi (Think German Network), Rusku a Francii (DeutschMobil), Číně (DeutschChinescische Sprachenjahr) a nebo v Polsku (Deutsch-Wagen-Tour, 2009-2015) a Itálii
(Deutsch-Wagen-Tour,2015-2 016).431 Od roku 2011 vedle toho Německo realizovalo
rozsáhlé kampaně „Deutschlandjahre“ zaměřené na celkovou prezentaci Německa jako
centra kultury, vzdělávání, vědy a výzkumu a ekonomiky. Cílové země jasně kopírují
prioritní regiony Koncepce 2011, tedy Indie (2011-2012), Rusko (2012-2013), Brazílie
(2013-2014) nebo aktuálně Mexiko (od června 2016 do května 2017).
V regionu střední a východní Evropy začala první velká kampaň s názvem
„Deutsch-Wagen-Tour“ v roce 2009 v Polsku a díky velkému úspěchu pokračovala
téměř 7 let až do června 2015.432 Jádrem kampaně bylo několik vozů, které objížděly
celé Polsko, navštěvovaly školy, vysoké školy a obce a kreativní formou informovali
učitele, žáky a rodiče o studiu němčiny.433 Snahy ve střední Evropě obecně mířily
především na to získat pro němčinu už mladé žáky a upevnit postavení němčiny jako
druhého cizího jazyka.434 V České republice probíhaly iniciativy na podporu němčiny
už od roku 2009, v roce 2011 pak odstartovala kampaň „Šprechtíme“, která trvá dodnes.
Kampaň je ojedinělá v tom, že na ní dohromady spolupracují jak německé tak rakouské
instituce, což odráží i specifickou geografickou situaci. Patří mezi ně v první řadě
velvyslanectví SRN a Rakouska, kulturní instituce obou zemí – G-I, DAAD, ZfA,
Rakouské kulturní fórum v Praze a Österreich Institut Brno společně, Aktion s Českoněmeckou obchodní a průmyslovou komorou a Obchodním oddělení Rakouského
velvyslanectví. Záštitu nad kampaní převzal i tehdejší ministr zahraničí Karel
Schwarzenberg, zpěvák Karel Gott a zpěvačka Marta Jandová.435
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Kampaň cílí především na rodiče a školáky, kteří stojí před rozhodnutím, jaký
zvolit druhý cizí jazyk, ale také všeobecně na mladé lidi. Nejdůležitější argument, který
kampaň využívá je čistě pragmatické využití němčiny na pracovním trhu. Není
náhodou, že ve stejnou dobu sílí volání německých firem po zaměstnancích se znalostí
němčiny, jak prezentují statistiky Česko-německé obchodní a průmyslové komory.436
Na letáku kampaně si můžeme přečíst citát Karla Gotta: „Znalost němčiny byla
rozhodující pro moji kariéru v Německu(…)“.437 Tehdejší německý velvyslanec Detlef
Lingeman v různých rozhovorech zdůrazňoval propojení české a německé ekonomiky a
z toho plynoucí konkrétní výhody při uplatnění na pracovním trhu, když umíte
německy.438 Stejným způsobem vysvětluje cíl kampaně i současný velvyslanec Dr.
Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven „Jazykovou kampaní „Šprechtíme“ chceme
zvýšit zájem o němčinu zejména u žáků, studentů a jejich rodičů. Hlavním argumentem
je zejména to, že znalosti němčiny mohou být vzhledem k mimořádně úzkým
hospodářským vztahům i nadále rozhodujícím faktorem pro kariéru. Proto říkáme: učit
se německy se vyplatí!“.439 Na stránkách kampaně je uvedeno deset důvodu, proč se učit
německy, a nemálo z nich je založeno na kariérních šancích: „125 000 pracovních míst
v 8 000 německy mluvících firmách“, „90% německy mluvících firem v České
republice hledá spolupracovníky, kteří hovoří německy.“, o „12 000 Kč více vydělávají
manažeři v německy mluvících firmách než je srovnatelný měsíční průměr v České
republice“, „Škoda zaměstnává 21 800 pracovníků a u partnera Volkswagenu není
určitě na škodu ovládat němčinu jako komunikační jazyk.“440
V rámci kampaně pořádá například G-I „Dny s němčinou“ v různých městech
v ČR. Od roku 2012/13 také partneři kampaně vyhlašují společně se SGUN soutěž
„Cena pro učitele němčiny“, jejímž cílem je ocenit učitele, kteří realizovali „kreativní,
inspirativní a inovativní projekty pro výuku německého jazyka“ a zároveň tak i učitele
motivovat. „Šprechtíme“ tedy není čistě reklamní kampaní, ale snaží se být i
srozumitelnou platformou pro zájemce o němčinu. Na stránkách kampaně jsou
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přehledně shrnuty informace o možnostech studia němčiny od mateřských školek, přes
německé knihovny a zkoušková centra po činnost všech německých a bilaterálních
organizací.
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Závěr
Předmětem této práce byla německá zahraniční kulturní politika v České
republice na příkladu podpory německého jazyka v období od roku 1989 do roku 2014.
Práce přitom blíže analyzovala činnost tří německých aktérů – ZfA, G-I a DAAD
zaměřenou na podporu němčiny. Práce sledovala v první řadě proměny německé
politiky a jejích aktivit v ČR a zároveň si kladla za cíl pokusit se interpretovat
německou politiku pomocí konceptu soft power a konceptu transakcionismu.
Zjednodušeně řečeno je možné rozlišovat mezi dvěma přístupy respektive
tendencemi jazykové podpory, které pak lze propojit se dvěma zvolenými teoretickými
koncepty. V prvním případě je němčina chápána především jako prostředek
komunikace, který má být podporován za účelem vzájemné výměny, spolupráce a
porozumění. Cílem tedy není šířit vlastní kulturu. V tomto smyslu je možné na politiku
nahlížet i jako na způsob, jak dosáhnout politických cílů, které v dané souvislosti
předpokládá koncept transakcionismu. S takovým pojetím se setkáváme v Zásadách
ZKP z roku 1970 sociálně-liberální vlády, i když v následujících letech se přístup
k jazyku posouvá do o něco realističtější podoby, a v určitých ohledech se s ním
setkáváme za vlády SPD a Zelených. Obecně k tomuto pojetí politiky inklinují vlády za
účasti levicově orientovaných stran.
V druhém případě je němčina vnímána spíše jako instrument k navyšování vlivu
a dosažení vlastních, zejména ekonomických, zájmů. Z tohoto pohledu vytváří znalost
němčiny společně s pozitivním vztahem k Německu, který z této znalosti dle
předpokladů plyne, dobrou půdu pro rozvoj ekonomických vztahů. Obecně je podpoře
němčiny v rámci tohoto postoje přikládána i větší důležitost. Vzhledem k exportnímu
charakteru německé ekonomiky je to přístup poměrně očekávatelný. Na takovéto
chápání podpory němčiny narážíme už v době císařství, zřetelné ho pak nacházíme spíše
u pravicověji orientovaných vlád (CDU/CSU a FDP). V tomto případě je možné hovořit
o podpoře němčiny v zahraničí jako o posilování německé soft power. Niceméně se
ukazuje, že při interpretaci německé politiky nelze stanovit jednoznačnou hranici mezi
těmito dvěma koncepty. Mnohá opatření na podporu jazyka jsou realizovaná po celé
zkoumané období nehledě na tom, kdo je u vlády. Proměny v přístupu k podpoře jazyka
proto názorněji ilustrují nově zaváděná opatření, se kterými Německo v průběhu daného
období přichází, jež budou představena níže.
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Pokud máme zodpovědět hlavní otázky, které si tato práce kladla, prokázalo se
zaprvé, že přibližně od roku 2000 dochází ke kvalitativním a kvantitativním změnám
německé jazykové podpory v ČR, a zadruhé, že v těchto změnách lze dohledat odraz
celkové koncepční proměny německé ZKP. Koncepční vývoj německé ZKP tedy do
jisté míry modifikoval činnost německých aktérů v ČR, ovšem i na tomto místě je třeba
zdůraznit poměrně velkou míru kontinuity některých opatření.
Na základě dostupných pramenů a literatury se ukázalo, že přibližně po roce
2000 dochází k celkovému útlumu činnosti německých aktérů, který odráží celkovou
proměnu ZKP. V 90. letech aktéři ZKP vykazovali vysokou aktivitu, což koreluje
s politikou tehdejší německé vlády. Do roku 1998 vládla v Německu pravicově
orientovaná koalice CDU s FDP, která už v 80. letech přikládala šíření nebo podpoře
německého jazyka poměrně velký význam. Po roce 1989 se pak podpora němčiny stala
výrazným rysem zahraniční kulturní politiky vůči regionu střední a východní Evropy.
Podstatným argumentem pro takovou politiku se stal pozitivní vliv na rozvoj
německého zahraničního obchodu se státy SVE. V 90. letech se ekonomické vztahy
mezi SRN a ČR rozvíjely velmi příznivě a Německo se v ČR stalo významným
zahraničním investorem. Politiku tehdější vlády lze chápat jako snahu o rozšiřování
německého vlivu v ČR i celé SVE, která je tedy v souladu s konceptem soft power.
Podporu němčiny bychom ale neměli redukovat čistě na podporu německého vlivu a
obchodu, protože byla také neodmyslitelnou součástí všech kulturních aktivit usilujících
o sblížení a porozumění mezi Čechy a Němci. I na tomto místě by se tak z určitého
hlediska dalo mluvit o naplňování konceptu transakcionismu, kdy znalost němčiny jako
prostředku komunikace posilovala vzájemné sblížení.
Následný útlum činnosti v ČR lze přičítat koncepční proměně ZKP v roce 2000,
kdy přestala tehdejší vláda SPD a Zelených přisuzovat podpoře němčiny takovou
důležitost a začala přesouvat své zájmy mimo Evropu. Posun regionálních priorit dobře
dokládá např. spolkový rozpočet. Zřetelněji se pak projevuje v Koncepci 2011. Pokles
zájmu o ČR je možné blíže vysvětlovat vstupem ČR do EU v roce 2004, případně do
NATO o pět let dříve. Tímto momentem pro Německo přestala existovat potřeba
podpory transformace ČR i dalších zemí SVE, neboť bylo možné považovat jejich
integraci do západních struktur za ukončenou.
Kvantitativní pokles německých aktivit po roce 2000 lze demonstrovat na
různých instrumentech zprostředkujících organizací. Z pole působnosti ZfA je třeba
vyzdvihnout vznik programu na vysílání německých učitelů již v roce 1990, který se
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stal jedním z pilířů jazykové podpory. Například v roce 1997/98 tak v ČR působilo 69
učitelů včetně odborných poradců, kteří spolupracovali s MŠMT. Jejich počet pak
markantně poklesl na pouhých 19 v roce 2014/2015. Jejich činnost má být dnes už jen
doplňková, ale je otázkou, zda je to dostatečné. Z činnosti G-I je třeba zdůraznit
především programy na pedagogickou spolupráci nebo spolupráci ve vzdělávání,
v rámci nichž se v roce 1997 uskutečnilo 127 akcí a představovaly jednu z hlavních
oblastí jazykové podpory. K výraznému poklesu pak dochází od roku 2004, kdy
vstupuje ČR do EU, až do dneška, kdy se v posledních letech počet akcí pohybuje mezi
20 až 40. DAAD pak například v roce 1992 podporovalo na českém území ČSFR 22
lektorů a v roce 1993 27 krátkodobých nebo dlouhodobých docentů. O dvacet let
později působilo v ČR kolem 13 lektorů a asi 7 docentů. Zde je ovšem potřeba
připomenout, že i tak ČR zaujímá místo země s největším počtem lektorů DAAD vůči
počtu obyvatel.
Klesající tendence se ovšem nedotkla všech instrumentů podpory němčiny.
V některých případech lze mluvit o stabilizaci a kontinuitě, která odráží celkový
tlumenější charakter kulturní výměny po extrémně úrodných 90. letech. Od roku 1990
dodnes funguje Německá škola v Praze podporovaná ZfA, jež se z malé školy určené
primárně pro německé děti postupně rozrostla i na gymnázium a v roce 2001 se stala
školou české-německého setkávání. Otevřela se tedy i českým žákům. V této proměně
se tak promítly i nové priority ZKP za vlády SPD a Zelených, která principu dialogu a
setkávání národů přikládala velký význam. Po roce 2000 se také ustálil počet účastníků
jazykových kurzů Goethe-Institutu, což dokazuje, že je zde stabilní poptávka lidí, kteří
jsou ale ochotni si za výuku sami zaplatit.
Mezi aktivitami ZfA, G-I a DAAD lze po roce 2000 vysledovat i rostoucí
tendence nebo zavádění nových formátů jazykové podpory. Podpora němčiny se tedy
proměnila nejen kvanitativně, ale i kvalitativně. Goethe-Institut po roce 2000 rozšiřuje
počet podporovaných německých čítáren ze tří na pět, nově vznikají dvě Goethe-centra,
pět odborných knihoven pro další učitele němčiny a rozšiřuje se počet zkouškových
center G-I na jednou tolik než tomu bylo v 90. letech. V duchu Koncepce 2000 tak G-I
významně rozšiřuje síť místních partnerů. Dále zakládá DAAD v roce 2002 své
informační centrum v Praze. Všechen tento nárůst počtu nových institucí se ovšem
odehrává jenom do roku 2004 a další příbuzné instituce Goethe-Institutu už později
založeny nejsou. V období mezi lety 2000 až 2004 mimo to vznikají nové programy
DAAD „Go East“ a program na podporu společných projektů, které lze chápat jako
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posílení vzájemné spolupráce, jež je zdůrazňována v Koncepci 2000. Nejedná se ovšem
o programy přímo cílené na podporu němčiny. V tomto ohledu tak vznik nových
institucí a programů do roku 2004 opět ilustruje stagnaci činnosti po začlenění ČR do
EU, jež se potvrzuje jako další mezník.
Jedním z nejvýraznějších rysů v období po roce 2000 je silná podpora škol, které
praktikují výuku vedoucí ke složení zkoušky DSD a které od roku 2008 patří do
zahraniční sítě škol PASCH. První české školy začaly s programem DSD na konci 90.
let a v následujícím období se jejich počet rozrostl na 21 škol s programem DSD II a 11
škol s programem DSD I. Očekává se, že počet žáků skládajících zkoušku DSD by se
v ČR měl nadále zvyšovat. V návaznosti na to přichází DAAD s novým programem,
který má rozvíjet kontakty mezi školami PASCH a německými vysokými školami.
Školy PASCH jsou vedle toho podporovány v první řadě skrze ZfA, ale také skrze G-I
nebo PAD. Právě iniciativa PASCH započatá za vlády velké koalice (2005-2009)
demonstruje nové hlavní akcenty zahraniční kulturní politiky, které nadále sílí i s novou
Koncepcí 2011. Jsou to snahy o navázání kontaktů s budoucími zahraničními elitami,
zajištění jejich přístupu na německé vysoké školy a v důsledku i na německý pracovní
trh. V tomto smyslu lze toto budování pozitivních vazeb na Německo vnímat jako
podporu německé soft power. Vedle toho je ale zajímavé vzít v úvahu charakter
výukového program ke zkoušce DSD nebo také soutěže Jugend debattiert, která v ČR
odstartovala roku 2005. Skrze tyto instrumenty chce současně Německo u mladých lidí
formovat kritické myšlení a smysl pro demokracii. Zahraniční jazyková politika tak v
některých ohledech získává i normativní charakter. V posledních letech začala zároveň
organizace DAAD podporovat tři česko-německé „double-degree“ programy, které lze
opět vnímat jako prostředky k usnadnění přístupu na německé vysoké školy i německý
pracovní trh. Poměrně stabilní je vedle toho podpora partnerství mezi instituty
germanistiky od DAAD. ČR se do roku 2008 řadila mezi 4 nejvíce podporované země.
V posledních letech je ale program rozšiřován o další země mimo Evropu, které kopírují
regionální priority Koncepce 2011.
Asi nejnázornějším příkladem aktuální tendence německé zahraniční kulturní
politiky je ale kampaň „Šprechtíme“. Hlavním charakterem převážně reklamní kampaně
je snaha o zatraktivnění image němčiny a zapůsobení na rodiče, žáky a mladé lidi tak,
aby se rozhodli pro němčinu. Na kampani se podílí německá ambasáda, ZfA, G-I,
DAAD, Česko-německá průmyslová a obchodní komora a ekvivalentní instituce
rakouské strany. Jako nejsilnější argumenty využívá kampaň zvýšení šancí pro
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uplatnění na pracovním trhu. Kampaň tak jasně demonstruje některé z hlavních aspektů
Koncepce 2011, jako je sledování ekonomických zájmů a pořádání rozsáhlých
propagačních kampaní zaměřených na Německo a němčinu. Propagační kampaně jasně
odpovídají politice směřující k posilování německé soft power.
Pokud bychom měli celý vývoj krátce shrnout, intenzita činnosti zvolených
aktérů z dlouhodobého hlediska z větší části klesá nebo stagnuje. Vysvětlením je pokles
významu podpory němčiny v Koncepci 2000, přesun regionálních priorit od roku 2000,
který se naplno projevuje v Koncepci 2011, a který souvisí i poklesem zájmu o ČR
v návaznosti na její začlenění do EU v roce 2004. V posledních letech nicméně můžeme
identifikovat i nové tendence a opatření jako je rozšiřování sítě škol PASCH a kampaň
„Šprechtíme“, které dokládají potřebu SRN opět se více zaměřit na podporu němčiny.
Vezmeme-li závěrem v potaz, že od druhé poloviny 90. let dochází k rapidnímu
poklesu počtu žáků, kteří se v ČR učí německy, nabízela by se otázka, zda na tento
vývoj neměla německá politika aktivněji zareagovat už dříve. I z pohledu Německa není
Česká republika bezvýznamým obchodním partnerem. Na jednu stranu sice nelze
očekávat, že by německé iniciativy mohly nějakým zásadním způsobem zvrátit
negativní trend ve vývoji postavení němčiny, protože dosah jejich opatření je jen
omezený. Ukazuje se, že největší roli sehrává česká politika, neboť mírný nárůst žáků
s němčinou přichází až se zavedením druhého povinného jazyka na ZŠ. Na druhou
stranu mohlo Německo začít výrazněji stimulovat zájem o Němčinu už dříve, kdy tento
zájem začal ochabovat.
O tom, jaký vliv by bývala mohla mít masivnější podpora němčiny ze strany
německých aktéru ZKP lze ale jen spekulovat, protože úspěšnost jejich opatření nelze
nijak konkrétně změřit. Aktuální vývoj sice ukazuje, že představitelé Německa mají
nemalý zájem na tom, aby v ČR mluvilo více lidí německy. Nelze ovšem očekávat, že
by se v budoucnu Německo uchýlilo k rozsáhlé podpoře němčiny jako tomu bylo na
počátku 90. let. Postavení němčiny už zde pravděpodobně nikdy nebude tak silné jako
v minulosti, ovšem stále je zde prostor pro upevnění její pozice jako druhého cizího
jazyka.
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Summary
This thesis deals with German foreign cultural policy in the Czech Republic after
1989 in relation to the promotion of German language. The thesis focuses on activities
of three German institution that promote German language: Central Agency for German
Schools Abroad (ZfA), Goethe-Institut and German Academic Exchange Service
(DAAD). The first research question is, whether there have been changes regarding
quantity and quality of German langue promotion in the Czech Republic since 2000.
The second question is, if the conceptul changes of German foreign cultural policy
affected the specific measures in the Czech Republic and if so, then how they modified
them. Based on available resources and literature the thesis confirms the change and
shows how they correspond with the political development.
It can be seen that the intensity of German activities towards language promotion
has been declining since 2000, which can be understood as a fulfillment of the new
government’s conception from the year 2000 that doesn´t emphasizes the importance of
the language promotion as the previous government did. In this conception there can be
identified a new focus on emerging economies outside of Europe, too. The area of
Central and Eastern Europe is then leaving German interest throughout the next years.
The drop in German activities in the Czech Republic can be demonstrated on the
number of German teachers sent from ZfA, the number of Goethe-Institut´s programms
regarding the cooperation in education or the number of German DAAD´s lectors.
Nevertheless, there are signs of continuity and stabilization as well. There is a
stable number of participants attending the language courses in Goethe-Institut after
2000 and the German school in Prague is thriving. In 2001 it became a school of Czech
and German encounter that manifests the character of the government policy concerning
the importance of dialogue, exchange and encounter of nations. Moreover we can also
find certain growing trends and new formats regarding language promotion. For
example the Goethe-Institut has established certain new institutions in cooperation with
the Czech local partners, which corresponds to the criteria of the new government
conception as well. Additionally DAAD established an office in the Czech Republic.
But these initiatives took part just till 2004 when the Czech Republic entered the EU
which could be marked as another milestone regarding the German interest in the Czech
Republic and the area of CEE. A new important instrument that was introduced after
that is a network of schools “PASCH”. The main goal of this program is to contact and
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connect with young elites abroad and give them an easy way to German universities and
to German labor market. But perhaps the most significant measure of German actors in
the Czech Republic is the campaign “Šprechtíme” that started in 2011 and promotes
German language. The new trends such as PASCH-Network and big promotional
campaigns reflect the new government’s conception of 2011 that strives for more
German influence and takes the economic interests more into account.
If we were to interpret the German foreign cultural policy, we can say that
mostly the right oriented governments tend to define it in the sense of soft power. In this
case the German language plays a central role and it is used as an insturument to spread
German culture and ensure an influence that comes with it. The era of CDU/CSU and
FDP government and the last developments can be mostly interpreted in this way. On
the contrary in the era of SPD and the Greens or in the era of SPD and FDP the
principles of dialogue and exchange were more supported and the German language
wasn´t in focus as much. Therefore it can be perceived rather as a mean of
communication in terms of transactionalism.
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Seznam zkratek
BIDS

Betreuungsinitiative Deutsche Auslands- und Partnerschulen
(Iniciativa pečující o německé zahraniční a partnerské školy)

BRIC

Brazílie, Rusko, Indie, Čína

CDU

Christlich Demokratische Union Deutschland (Křesťansko
demokratická unie Německa)

CSU

Christlich-soziale Union in Bayern (Křesťansko-sociální unie
Bavorska)

ČNB

Česká národní banka

ČNFB

Česko-německý fond budoucnosti

ČR

Česká republika

ČSFR

Česká a Slovenská federativní republika

ČSSR

Československá socialistická republika

DAAD

Deutscher Akademischer Austauschdienst (Německá akademická
výměnná služba)

Destatis

Statistisches Bundesamt (Statistický spolkový úřad)

DM

Deutsche Mark (Německá marka)

DSD

Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Německý
jazykový diplom Konference ministrů kultu)

DSG

Deutschsprachige Studiengänge (Německojazyčné obory)

DW

Deutsche Welle

EU

Evropská unie

FDP

Freie Demokratische Partei (Svobodná demokratická strana)

G-I

Goethe-Institut

GIP

Germanistische Institutpartnerschaften (Partnerství institutů
germanistiky)

IfA

Institut für Auslandsbeziehungen (Institut pro zahraniční vztahy)

IN

Inter Nationes

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
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NDR

Německá demokratická republika

PAD

Pädagogischer Austauschdienst (Pedagogická výměnná služba)

PASCH

Schulen – Partner der Zukunft (Školy – partneři budoucnosti)

SGUN

Spolek germanistů a učitelů němčiny

SJVE

Střední, jihovýchodní a východní Evropa

SNS

Společenství nezávislých států

SPD

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Sociálnědemokratická
strana Německa)

SRN

Spolková republika Německo

StaDaF

Ständige Arbeitsgruppe Deutsch als Fremdsprache (Stálá pracovní
skupina pro němčinu jako cizí jazyk)

SVE

Střední a východní Evropa

ÚIV

Ústav pro informace ve vzdělávání

ZfA

Zentralstelle für Auslandsschulwesen (Centrála pro zahraniční
školství)

ZKP

Zahraniční kulturní politika
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Příloha č. 1: Vývoj rozpočtu německé zahraniční kulturní politiky v letech 19931999 v mil. EUR (tabulka)

Rok

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Spolkový
Změna oproti
rozpočet ZKP předešlému
celkem
roku
1 185,70
1 171,30
1 153,10
1 171,40
1 166,50
1 151,40
1 147,60

-1,2%
-1,6%
1,6%
-0,4%
-1,3%
-0,3%

Podíl částky
Z toho částka
Změna oproti ZKP z MZV
od kult.
předešlému
na
oddělení
roku
spolkovém
MZV
rozpočtu
638,0
0,27%
608,2
-4,7%
0,25%
599,1
-1,5%
0,25%
609,2
1,7%
0,26%
607,3
0,3%
0,26%
590,4
-2,8%
0,25%
592,3
0,3%
0,24%

Zdroj: „6. Bericht der Bundesregierung zur Auswärtigen Kulturpolitik 2001“, 6, IfA,
http://www.ifa.de/fileadmin/pdf/aa/akbp_bericht2001.pdf (staženo 29. 9. 2015). (vlastní
překlad)

Příloha č. 2: Goethe-Institut v Praze: Pedagogická spolupráce/ spolupráce ve
vzdělávání němčiny v letech 1993-2014 (graf)

Zdroj: Goethe-Institut, Jahrbücher 1993/1994-2014/2015. (vlastní zpracování)
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Příloha č. 3: Počet účastníků jazykových zkoušek Goethe-Institutu
v letech 1993-2014 (graf)

Zdroj: Goethe-Institut, Jahrbücher 1993/1994-2014/2015. (vlastní zpracování)
Příloha č. 4: Akce Goethe-Institutu: Spolupráce ve vzdělávání němčiny v roce 2004
(graf)

Zdroj: Goethe-Institutu, Jahrbuch 2005/2006, 155. (vlastní zpracování)
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